
ΤΜΗΜΑ Ι 
 

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Επικοινωνιών 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
βάζοντας σε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Η τεχνολογία συνδέεται οπωσδήποτε µε τις πρακτικές 

εφαρµογές.  
 

Σ Λ 
2. Στην πράξη, όλα τα συστήµατα τεχνικού σχεδιασµού 

χρησιµοποιούν µελάνη 
 

Σ Λ 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 
1. Από τα επόµενα συστήµατα, µόνο ένα αποτελεί σύστηµα επικοινωνίας:  

α) το σύστηµα µετάδοσης θερµότητας σε κλειστό χώρο. 
β) το σύστηµα ρύθµισης της κυκλοφορίας οχηµάτων.  
γ) το σύστηµα παραγωγής γραφηµάτων.  
δ) το σύστηµα ελέγχου της τάσης ενός τρανζίστορ. 

 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες λέξεις.  
1.  Τεχνολογία είναι γενικά η αξιοποίηση ………………… εργαλείων και 

………………… για την επίλυση προβληµάτων.  
2.  Για να διευκολυνθούµε στη µελέτη της τεχνολογίας τη διαιρούµε σε τρεις 

γενικούς τοµείς, δηλαδή …………………, ………………… και 
………………… . 

3.  Επικοινωνία σηµαίνει να µοιραζόµαστε …………………, ………………… 
και ………………… . 
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η Κατανόηση των Συστηµάτων Επικοινωνιών 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Ένα αυτοκίνητο αποτελεί καθολικό υπόδειγµα 

συστήµατος.  
 

Σ Λ 
2. Η ανάδραση σπάνια έχει επίπτωση στο συνολικό 

σύστηµα.  
 

Σ Λ 
3. Πολλά συστήµατα επικοινωνίας λειτουργούν χωρίς 

δίαυλο επικοινωνίας.  
 

Σ Λ 
4. Ένα µηχάνηµα µπορεί να επικοινωνεί µε τον άνθρωπο 

(τον χρήστη του).  
 

Σ Λ 
5. Ένα σύστηµα ελέγχου µε υπολογιστή είναι ουσιαστικά 

υπόδειγµα καθολικού συστήµατος.  
 

Σ Λ 
6. Τα ολογραφήµατα αποτελούν κύριο οπτικό σύστηµα.  Σ Λ 
7. Οι τηλεφωνικές γραµµές χρησιµοποιούνται σήµερα για 

τη µεταφορά δεδοµένων από υπολογιστή.  
 

Σ Λ 
8. Το αποτέλεσµα της έρευνας αξιοποιείται πάντοτε 

άµεσα.  
 

Σ Λ 
9. Η βιοµηχανία εκτυπώσεων είναι ίσως η µεγαλύτερη 

βιοµηχανία στον κόσµο.  
 

Σ Λ 
10. Η γλώσσα και το αλφάβητο είναι τεχνολογίες 

επικοινωνιών.  
 

Σ Λ 
11. Κατά την εκτύπωση, σε ορισµένες περιπτώσεις δεν 

χρησιµοποιείται µελάνη.  
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Η τεχνολογία επικοινωνιών περιλαµβάνει 

α) τρία συστήµατα.  
β) τέσσερα συστήµατα.  
γ) πέντε συστήµατα.  
δ) έξι συστήµατα. 

 
2. Τα περισσότερα συστήµατα έχουν 

α) δύο εξόδους. 
β) µία έξοδο. 
γ) πολλές εξόδους. 
δ) τρεις εξόδους. 

 
3. Ο δίαυλος επικοινωνίας σε ένα τηλεοπτικό σύστηµα είναι 

α) ο µεταδότης (ποµπός).  
β) ο δέκτης τηλεόρασης. 
γ) η κεραία λήψης. 
δ) το ηλεκτροµαγνητικό κύµα στην ατµόσφαιρα. 

 
4. Μια κωδικοποιηµένη γραφική παράσταση µπορεί να µεταδίδεται στις εφη-

µερίδες µε 
α) το ταχυδροµείο. 
β) τις τηλεφωνικές γραµµές. 
γ) την εκτύπωση φυλλαδίων. 
δ) τον ειδικό µεταφορέα. 

 
5. Όταν πραγµατοποιείται συνδυασµός διάφορων µορφών επικοινωνίας, τότε 

έχουµε  
α) επιπλοκή. 
β) διακοπή. 
γ) εµπλοκή. 
δ) διαπλοκή. 
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6.  Ο ασύρµατος χρησιµοποιήθηκε παλαιότερα  
α) στα αεροσκάφη. 
β) στα πλοία. 
γ) στις επικοινωνίες ξηράς. 
δ) στα τραίνα. 
 

7.  Όταν δίνουµε σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή την εντολή να εκτυπώσει ένα 
κείµενο στον εκτυπωτή, τότε έχουµε επικοινωνία 
α) ανθρώπου µε µηχάνηµα. 
β) µηχανήµατος µε άνθρωπο. 
γ) µηχανήµατος µε µηχάνηµα. 
δ) ανθρώπου µε εκτυπωτή. 

 
8.  Τα συστήµατα επικοινωνίας δεδοµένων ονοµάζονται επίσης 

α) συστήµατα εκποµπής ήχου. 
β) συστήµατα µετάδοσης εικόνων. 
γ) ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 
δ) συστήµατα αυτόµατου ελέγχου. 
 

9.  Ένα σκαρίφηµα χρησιµοποιείται 
α) στην τελική επεξεργασία του σχεδίου. 
β) κατά την αρχική σύλληψη της ιδέας του σχεδίου. 
γ) όταν βρεθούν σφάλµατα στο σχέδιο. 
δ) πάντοτε στο εργοτάξιο. 
 

10. Όταν ο τεχνικός σχεδιασµός γίνεται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τότε 
ονοµάζεται 
α) CAM. 
β) RAM. 
γ) CAD. 
δ) ROM. 
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11. Τα συστήµατα παραγωγής γραφικών είναι επίσης γνωστά σαν 
α) αποτυπώσεις. 
β) διαφάνειες. 
γ) σχέδια. 
δ) εκτυπώσεις. 
 

12.  Η εφεύρεση του τηλεφώνου ήταν αποτέλεσµα 
α) έρευνας. 
β) τύχης. 
γ) της έρευνας του Thomas Edison. 
δ) ανάπτυξης. 
 
 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες λέξεις.  
1.  Ένα καθολικό υπόδειγµα συστήµατος περιλαµβάνει την …………………, τη 

………………… και την έξοδο.  
2.  Η µόλυνση του περιβάλλοντος αποτελεί την ………………… και η καύση 

της βενζίνης αποτελεί τη ………………… στο σύστηµα  “αυτοκίνητο”.  
3.  Η εισαγωγή καυσίµου και η κίνηση ενός αυτοκινήτου αποτελούν αντίστοιχα 

την ………………… και την ………………… του συστήµατος. 
4.  Η ανάδραση σε ένα σύστηµα πραγµατοποιείται µε την ………………… των 

………………… . 
5.  Τρία απαραίτητα µέρη ενός συστήµατος επικοινωνιών είναι ο 

…………………, ο ………………… και το µήνυµα.  
6.  Η ………………… µιας γραφικής ………………… σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή γίνεται µε ένα χάρτη από δυαδικά ψηφία (bits). 
7.  Τηλεπικοινωνία είναι η ………………… από ………………… .  
8.  Τα συστήµατα ελέγχου µε υπολογιστές συγκεντρώνουν …………………, 

επεξεργάζονται δεδοµένα και τελικά παράγουν …………………, οι οποίες 
αποτελούν σήµατα ελέγχου για άλλες συσκευές.  
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9.  Οι αισθητήρες µπορούν να ανιχνεύουν ερεθίσµατα, όπως το φως, η 
………………… και η ………………… .  

10.  Τα φωτογραφικά οπτικά συστήµατα επικεντρώνουν το ………………… σε 
ένα υλικό αποτύπωσης, όπως είναι το ………………… .  

11.  Συχνά, για την αναπαραγωγή µιας εικόνας χρησιµοποιούνται 
…………………, ………………… και υφασµάτινες επιφάνειες.  

12.  Τα συστήµατα ήχου και εικόνας αφορούν κυρίως το …………………, το 
τηλέφωνο και το ………………… .  

13.  Έρευνα είναι η ………………… νέας ………………… .  
14.  Τα ………………… της ανάπτυξης είναι ένα ………………… ή µία 

µέθοδος.  
15.  Ο …………………, µε τον οποίο ενεργούν οι ………………… για να 

ανακαλύψουν κάτι νέο, ονοµάζεται µέθοδος επίλυσης προβληµάτων.  
16.  Οι µηχανικοί των οπτικών ………………… χρησιµοποιούν την 

τυποποιηµένη ………………… για να βρίσκουν νέους τρόπους αποστολής 
µηνυµάτων.  

17.  ∆ύο από τα επαγγέλµατα, τα οποία προσφέρονται στο πεδίο της τεχνολογίας 
επικοινωνιών, είναι τα ………………… και τα ………………… .  
 
 

• Ερώτηση αντιστοίχισης 
Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α µε τις προτάσεις της στήλης Β, 
βάζοντας το σωστό αριθµό στις παρενθέσεις της στήλης Α. 
 

Α Β 
 
(   )  αποστολή σήµατος 
(   )  µήνυµα 
(   )  λήψη του σήµατος 
(   )  δίαυλος µετάδοσης του 

σήµατος 

1.  αποκωδικοποιητής 
2.  µεταδότης - κεραία 
3.  συσκευή αλλαγής καναλιών 
4.  τηλεοπτικό πρόγραµµα 
5.  ατµόσφαιρα 
6.  συσκευή τηλεόρασης 
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• Ερωτήσεις διάταξης 
Στις επόµενες ερωτήσεις να τοποθετήσετε τις προτάσεις σε σωστή σειρά, βάζοντας 
τα γράµµατα των προτάσεων δίπλα στους αντίστοιχους αριθµούς.  
1. Η διαδικασία της επικοινωνίας αποτελείται κατά σειρά από τις επόµενες 

έννοιες:  
α) αποκωδικοποίηση  β) σχεδιασµός 
γ) µετάδοση   δ) κωδικοποίηση ε) λήψη 
1. (    ) 2. (    )  3. (    )  4. (    )  5. (    ) 

 
2. Ο τρόπος εργασίας των ερευνητών περιλαµβάνει τα επόµενα διαδοχικά 

βήµατα:  
α) έρευνα    β) αξιολόγηση των λύσεων 
γ) ορισµός του προβλήµατος  δ) προσδιορισµός των λύσεων 
ε) τελική λύση   στ) τροποποίηση του προβλήµατος 
1. (    ) 2. (    ) 3. (    ) 4. (    ) 5. (    ) 6. (    ) 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Να αναφέρετε τα συστήµατα επικοινωνιών.  
2. Να αναφέρετε δύο βασικούς νόµους της βαρύτητας.  
3. Πώς επηρεάζει η µάζα ενός αντικειµένου τον χώρο - χρόνο γύρω από αυτό, 

σύµφωνα µε τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Einstein;  
4. Για ποιο λόγο τραγουδούν οι φάλαινες και πώς παράγουν τους ήχους των 

τραγουδιών τους;  
5. Πώς η τεχνολογία βοηθά τους ανθρώπους µε προβλήµατα ακοής;  
6. Να αναφέρετε δύο τρόπους, µε τους οποίους η τεχνολογία βοηθά τους 

τυφλούς.  
7. Τι γνωρίζετε για τη συσκευή, η οποία ονοµάζεται “δάσκαλος οµιλίας”;  
8. Πώς βοηθούνται οι παράλυτοι άνθρωποι από την τεχνολογία;  
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• Ερώτηση κρίσης 
1. Για ποιο λόγο ζυγίζεις λιγότερο στο φεγγάρι και γιατί το φεγγάρι δεν πέφτει 

πάνω στη γη;  
 
 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ “ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ”  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
Α. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Η γλώσσα και το αλφάβητο είναι τεχνολογίες 

επικοινωνιών.  
 

Σ Λ 
2. Κατά την εκτύπωση, σε ορισµένες περιπτώσεις δε 

χρησιµοποιείται µελάνη.  
 

Σ Λ 
Β.  ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Οι Μεταβολές ως Χαρακτηριστικό Γνώρισµα  
της Τεχνολογίας Επικοινωνιών 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Τα αναλογικά συστήµατα πραγµατοποιούν συνεχείς 

µετρήσεις.  
 

Σ Λ 
2. Ένα ψηφιακό σύστηµα εκτύπωσης µπορεί εύκολα να 

δέχεται µια ψηφιακή φωτογραφία.  
 

Σ Λ 
3. Γραφικές παραστάσεις και ψηφιακά κείµενα 

συνδυάζονται εύκολα µε έναν υπολογιστή.   
 

Σ Λ 
4. Αρχικά, ο υπολογιστής έχανε όλα τα δεδοµένα µετά το 

κλείσιµό του.  
 

Σ Λ 
5. Ένας σηµερινός δίσκος αποθήκευσης δεδοµένων 

µπορεί να αποθηκεύει πεντακόσιες φορές περισσότερα 
δεδοµένα από έναν τυπικό εύκαµπτο δίσκο.  

 
 

Σ Λ 
6. Όταν οι πληροφορίες των καρτών µιας βιβλιοθήκης 

αποθηκεύονται σε ένα σύστηµα υπολογιστών, τότε 
έχουµε ένα επιγραµµικό κατάλογο βιβλιοθήκης.  

 
 

Σ Λ 
7. Χρησιµοποιώντας µια βάση δεδοµένων µπορούµε να 

εντοπίσουµε ένα εστιατόριο της Αθήνας.  
 

Σ Λ 
8. Μια σύγχρονη φωτογραφική µηχανή περιέχει πλίνθια 

(chips) µε µικροεπεξεργαστές.  
 

Σ Λ 
9. Καθώς αυξάνεται ο αριθµός των υπολογιστών για το 

σπίτι, οι επιχειρήσεις βρίσκουν λιγότερους τρόπους να 
πωλούν τα προϊόντα τους.  

 
 

Σ Λ 
10. Σήµερα, το χρώµα των εικόνων αποδίδει πιστότερα 

την πραγµατικότητα.  
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Το κινητό τυπογραφικό στοιχείο ανακαλύφθηκε στα µέσα του 15ου αιώνα 

από τον  
α) Φράνκλιν.  
β) Μπελ.  
γ) Γουτεµβέργιο.  
δ) Έντισον. 

 
2.  Το τηλέφωνο ήταν ανακάλυψη του 

α) Πασκάλ. 
β) Μπελ. 
γ) Μαρκόνι. 
δ) Μορς. 

 
3. Κατά τη βιοµηχανική επανάσταση, οι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονταν 

α) στους αγρούς.  
β) στο εµπόριο. 
γ) στα ορυχεία. 
δ) στη βιοµηχανία. 

 
4.  Η σηµερινή εποχή χαρακτηρίζεται σαν εποχή  

α) της βαριάς βιοµηχανίας. 
β) του διαστήµατος. 
γ) της πληροφορικής. 
δ) της τηλεόρασης. 

 
5.  Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι σήµερα συσκευές 

α) δαπανηρές. 
β) γενικά πολύ δαπανηρές. 
γ) πολύ φθηνές. 
δ) για σωστή επένδυση. 
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6.  Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είχαν µέγεθος 
α) µεγάλο. 
β) τερατώδες. 
γ) λίγο µεγαλύτερο από τους σηµερινούς. 
δ) περίπου ίσο µε ορισµένους σηµερινούς. 
 

7.  Οι κάρτες των υπολογιστών γραφείου περιέχουν 
α) διόδους. 
β) κρυσταλλοδιόδους (τρανζίστορ). 
γ) ηλεκτρονικά πλίνθια (chips). 
δ) µόνο πυκνωτές και αντιστάσεις. 

 
8. Το πρόβληµα, το οποίο έχει δηµιουργηθεί µε τα σηµερινά πλίνθια (chips), 

είναι ότι 
α) έχουν µεγάλες διαστάσεις για κάρτες. 
β) έχουν µικρή ταχύτητα επεξεργασίας. 
γ) έχουν πολύ µεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας. 
δ) οι µεταξύ τους συνδέσεις είναι σχετικά δύσκολες. 
 

9.  Τα διάφορα συστήµατα επικοινωνίας (π.χ. ήχου, εικόνας, φωτογραφίας) είναι 
δυνατόν να συνδέονται µεταξύ τους, διότι 
α) έχουν όλα τηλεφωνικές γραµµές. 
β) έχουν τηλεοµοιότυπα (fax). 
γ) διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
δ) τα δεδοµένα τους µετατρέπονται σε ψηφιακά. 
 

10.  Η σηµερινή τάση για συνδυασµό των συστηµάτων επικοινωνίας ονοµάζεται 
α) ψηφιοποίηση. 
β) αναλογικοποίηση. 
γ) συνδυαστική. 
δ) ενοποίηση συστηµάτων. 
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11.  Μετά το 2000, η επικοινωνία θα βασίζεται κυρίως σε  
α) αναλογικά συστήµατα. 
β) ψηφιακά συστήµατα. 
γ) µικτά συστήµατα. 
δ) συστήµατα ακτίνων Laser. 

 

12. Στις ΗΠΑ, οι τηλεθεατές µπορούν να συµµετέχουν σε ένα τηλεοπτικό 
πρόγραµµα χρησιµοποιώντας 
α) ένα καλώδιο. 
β) ένα τηλεοµοιότυπο (fax). 
γ) έναν υπολογιστή. 
δ) ένα µόντεµ. 

 

13. Η σηµερινή τάση για αποθήκευση δεδοµένων είναι η χρήση 
α) µαγνητικών ταινιών. 
β) πλαστικών δισκετών. 
γ) σκληρών δίσκων. 
δ) οπτικών δίσκων. 

 

14. Ένας δίσκος, ο οποίος είναι σχεδιασµένος για να  αποθηκεύει δεδοµένα σε 
υπολογιστή, ονοµάζεται 
α) CAD. 
β) CD-ROM. 
γ) RAM. 
δ) CAM. 

 

15. Οι σηµερινοί υπολογιστές έχουν 100 φορές µεγαλύτερη χωρητικότητα σε 
σχέση µε τους παλαιούς. Αυτό σηµαίνει ότι τα εγγραφόµενα προγράµµατα 
είναι 
α) πολύ µεγαλύτερα. 
β) αποτελεσµατικότερα. 
γ) µεγαλύτερης ποικιλίας. 
δ) όλα τα παραπάνω. 
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16. Το βασικό πλεονέκτηµα της χρήσης ενός δικτύου υπολογιστών για την 
αποστολή µηνυµάτων είναι ότι  
α) µπορούµε να στείλουµε ένα µήνυµα σε διαφορετικούς χρόνους. 
β) µπορούµε να στείλουµε ένα µήνυµα ταυτόχρονα σε δέκα άτοµα. 
γ) µπορούµε να στείλουµε ένα µήνυµα σε ένα µόνο άτοµο. 
δ) µπορούµε να στείλουµε δέκα µηνύµατα σε ένα µόνο άτοµο. 
 

17. Οι υπολογιστές δηµιουργούν και παρουσιάζουν στην οθόνη γεωµετρικά 
σχήµατα 
α) εύκολα. 
β) δύσκολα. 
γ) πολύ δύσκολα και µε ειδικό προγραµµατισµό. 
δ) µόνο σε ειδικές εφαρµογές (π.χ. αρχιτεκτονικές). 
 

18.  Ο τεχνικός σχεδιασµός µε τη βοήθεια υπολογιστή ονοµάζεται 
α) CAM. 
β) RAM. 
γ) CAD. 
δ) FAD. 
 

19.  Η ενοποιηµένη µεταποίηση µέσω υπολογιστών (CIM) είναι 
α) η χρήση υπολογιστών για το σχεδιασµό προϊόντων. 
β) η χρήση υπολογιστών για την πώληση προϊόντων. 
γ) η χρήση υπολογιστών για τον έλεγχο της συνολικής διαδικασίας µετα-

ποίησης. 
δ) η χρήση υπολογιστών για τη µεταβολή των αρχικών σχεδίων. 
 

20.  Οι σύγχρονοι φακοί έχουν βελτιωθεί πολύ επειδή 
α) οι κατασκευαστές έχουν µεγαλύτερη εµπειρία. 
β) τα υλικά κατασκευής είναι καλύτερα. 
γ) το προσωπικό εκπαιδεύεται σωστότερα. 
δ) χρησιµοποιούνται υπολογιστές για το σχεδιασµό τους. 
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21.  Σε µια αυτόµατη φωτογραφική µηχανή, η ρύθµιση του διαφράγµατος και η 
εστίαση του φακού γίνονται 
α) µέσω του φωτογράφου. 
β) µε “εντολές” των πλινθίων (chips). 
γ) µε εξωτερικό υπολογιστή. 
δ) µε το σωστό φωτισµό. 
 

22.  Η χρήση των υπολογιστών στα συστήµατα παραγωγής γραφικών ονοµάζεται 
α) γραφική παραγωγή. 
β) ηλεκτρονική έκδοση. 
γ) έκδοση πάνω στο γραφείο (desk top). 
δ) τα (β) και (γ). 
 

23.  Η έντονη δηµιουργία χρωµάτων στις εκδόσεις πραγµατοποιήθηκε επειδή 
α) σήµερα διαθέτουµε εντονότερα χρώµατα. 
β) έχει βελτιωθεί η τεχνολογία των εκτυπωτικών µηχανηµάτων. 
γ) χρησιµοποιούνται υπολογιστές. 
δ) τα χρώµατα κοστίζουν σήµερα λιγότερο. 
 

24.  Η εκτύπωση κατά ζήτηση συνεπάγεται σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων 
διότι 
α) χρησιµοποιείται τόσο χαρτί, όσο ορίζει η παραγγελία. 
β) χρησιµοποιείται πάντοτε λιγότερο χαρτί, από αυτό που ορίζει η παραγγελία. 
γ) µε αυτή τη µέθοδο, το χαρτί τελικά κοστίζει λιγότερο. 
δ) χρησιµοποιείται περισσότερο χαρτί, αλλά µε λιγότερο κόστος λόγω µα-

ζικών πωλήσεων. 
 

25.  Όταν οι δορυφόροι κινούνται σε γεωστατικές τροχιές, η ταχύτητά τους είναι 
α) πολύ µεγαλύτερη από την ταχύτητα της γης. 
β) λίγο µικρότερη από την ταχύτητα της γης. 
γ) ίση µε την ταχύτητα της γης. 
δ) πολύ µικρότερη από την ταχύτητα της γης. 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες λέξεις.  
1.  Συνώνυµο της πληροφορίας είναι ο όρος  ……………… ή ……………… . 
2.  Εκτός από τους κλασσικούς υπολογιστές γραφείου, υπάρχουν επίσης 

µικροϋπολογιστές στο …………………, στην τηλεόραση και στο 
………………… .  

3.  Κατά την µετατροπή των συστηµάτων επικοινωνιών, ώστε να συνδέονται µε 
υπολογιστές προκύπτει βελτίωση της …………………, της ταχύτητας 
διεκπεραίωσης και της ………………… των συσκευών επικοινωνίας. 

4.  Καθώς το µέγεθος των ηλεκτρονικών συσκευών γίνεται συνεχώς 
…………………, οι τιµές τους γίνονται ………………… . 

5.  Ένα ρολόι, το οποίο δείχνει αριθµούς είναι ………………… και καθορίζει 
τον χρόνο µε ………………… δευτερόλεπτα.  

6.  Η αλλαγή των ………………… συστηµάτων σε ………………… 
ονοµάζεται ψηφιοποίηση. 

7.  Τα ………………… (fax) στέλνουν και δέχονται ………………… προς και 
από σηµεία, τα οποία απέχουν µεταξύ τους χιλιάδες χιλιόµετρα.  

8.  Το διαλογικό µαγνητοσκόπιο (interactive video) ενσωµατώνει ήχο και 
………………… στην ………………… ενός υπολογιστή.  

9.  Οι πρώτοι υπολογιστές λειτουργούσαν µε ………………… κάρτες, ενώ 
σήµερα χρησιµοποιούνται ………………… ταινίες.  

10.  Η αποστολή µηνυµάτων µέσω δικτύων υπολογιστών ονοµάζεται 
ηλεκτρονικό ………………… και σύµφωνα µε αυτή οι χρήστες 
ανταλλάσσουν µηνύµατα χωρίς να χρησιµοποιούν το ……………… .  

11.  Κατά τη ………………… µε τη βοήθεια υπολογιστών, συνδέεται ο 
σχεδιασµός και η ………………… .  

12.  Κατά τον τεχνικό σχεδιασµό, επειδή η επικοινωνία µεταξύ ………………… 
και ………………… είναι άµεση, αυτό συνεπάγεται, ότι η ποιότητα του 
σχεδιασµού είναι σαφώς καλύτερη.  

13.  Οι …………… δίσκοι (CD) για την καταγραφή ήχου εξασφαλίζουν 
…………………, κρυστάλλινο ………………… ήχο.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
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• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Πώς µπορούν οι υπολογιστές να επικοινωνούν µεταξύ τους.  
2. Τι γνωρίζετε για την επιγραµµική βάση δεδοµένων (on line database); 
3. Τι γνωρίζετε για την εκτύπωση κατά ζήτηση;  
4. Τι γνωρίζετε για τις καινοτοµίες, τις οποίες εισήγαγε η εφηµερίδα “USA 

TODAY”;  
 
• Ερώτηση σύντοµης απάντησης 
1. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα ενός επιγραµµικού καταλόγου βιβλιοθήκης (on 

line database);  
 

• Ερώτηση κρίσης 
1. Εξηγήστε εάν είναι δυνατόν να εξοικονοµούνται χρήµατα και χρόνος κατά το 

σχεδιασµό µε υπολογιστή;  
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Οι Επιπτώσεις της Τεχνολογίας Επικοινωνιών 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Το Γραφείο Αξιολόγησης της Τεχνολογίας, δεν µπορεί 

να διατυπώσει προτάσεις, σχετικά µε τη χρήση µιας 
νέας τεχνολογικής εφεύρεσης ή διαδικασίας. 

 
 

Σ Λ 
2. Τα τηλεοπτικά σήµατα, δεν µπορούν να σταλούν µέσω 

δορυφόρων.  
 

Σ Λ 
3. Ένα τηλεφώνηµα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω 

δορυφόρου.  
 

Σ Λ 
4. Η στροφή από την οικονοµία της παραγωγής στην 

οικονοµία παροχής υπηρεσιών, δηµιουργεί ανεργία.  
 

Σ Λ 
5. Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, µας επηρεάζουν όσον 

αφορά τη διάθεση των χρηµάτων µας για την αγορά 
αγαθών.  

 
 

Σ Λ 
6. Λόγω της χρήσης των υπολογιστών, έχει περιορισθεί 

σήµερα η χρήση χαρτιού.  
Σ Λ 

7. Η διαδικασία κατά την οποία, µπορούµε να αλλάξουµε 
ένα ψηφιακό αρχείο λέγεται δειγµατοληψία.  

 
Σ Λ 

8. Η ψηφιακή συνάρµοση εκτός από ηθικά προβλήµατα, 
δηµιουργεί και οικονοµικά.  

 
Σ Λ 

9. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα είναι ακίνδυνα.  Σ Λ 
10. Η γλώσσα και το αλφάβητο είναι τεχνολογίες επικοι-

νωνιών.  
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Οι πολιτικές επιπτώσεις που έχει µια τεχνολογία αφορούν 

α) τους εργαζόµενους.  
β) την κυβέρνηση.  
γ) την αντιπολίτευση.  
δ) τις µειονότητες. 

 

2. Οι επικοινωνιακοί δορυφόροι, µας επιτρέπουν να στέλνουµε µηνύµατα από 
τον κόσµο 
α) άµεσα. 
β) σχεδόν στιγµιαία. 
γ) µε χρονική καθυστέρηση. 
δ) σε 5 λεπτά της ώρας. 

 

3. Η ζωή των πολιτών ενός κράτους  
α) παρακολουθείται από την κυβέρνηση.  
β) ελέγχεται από την κυβέρνηση. 
γ) υπαγορεύεται από την κυβέρνηση. 
δ) επηρεάζεται από την κυβέρνηση. 

 

4. Οι οπτικοί δίσκοι χρησιµοποιούνται για να 
α) προσφέρουν υπηρεσίες. 
β) αποθηκεύουν πληροφορίες. 
γ) παρακολουθούν την πορεία καθενός. 
δ) βελτιώνουν την όραση. 

 

5. Οι βιοµηχανίες της τεχνολογίας των επικοινωνιών, επιβαρύνουν το περιβάλ-
λον  
α) λίγο. 
β) αρκετά. 
γ) καθόλου. 
δ) πολύ. 
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α µε τις προτάσεις της στήλης Β, 
βάζοντας το σωστό αριθµό στις παρενθέσεις της στήλης Α. 
1. 

Α Β 
 
(   )  πολιτικός 
(   )  κοινωνικός 
(   )  πολιτιστικός 
 

1.  Αναφέρεται στις δεξιότητες και τις τέχνες 
2.  Αναφέρεται στο τρόπο ζωής των ανθρώπων 
3.  Συνδέεται µε την κυβέρνηση 
4.  Αναφέρεται στην οικονοµία 
5.  Συνδέεται µε το περιβάλλον 

2. 
Α Β 

 
(   )  ψηφιακή συνάρµοση 
(   )  ασφάλεια δεδοµένων 
(   )  δειγµατοληψία 

1.  Η µεταβολή του hardware  
2.  Η αλλαγή των ψηφιακών αρχείων 
3.  Η ψηφιακή ηχητική συνάρµοση 
4.  Η ψηφιακή συνάρµοση εικόνας 
5.  Η µεταβολή του λογισµικού 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Με ποιους τρόπους τα Μ.Μ.Ε., µπορούν να αυξήσουν τη δηµοτικότητα ενός 

πολιτικού υποψήφιου; 
2. Μπορεί ένας δορυφόρος χαρτογραφήσεως να χρησιµοποιηθεί για ειρηνικούς 

σκοπούς, και ποιους;  
3. Πώς οι επικοινωνιακοί δορυφόροι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για κατα-

σκοπεία;  
4. Για ποιους λόγους, κάθε πολίτης έχει τον προσωπικό του αριθµό φορολο-

γικού µητρώου; 
5. Τι εννοούµε λέγοντας ότι ένας άνθρωπος έχει “πιστωτική αξιοπιστία”; 
6. Πώς µπορεί η σύγχρονη τεχνολογία, να βοηθήσει την κατάρτιση των εργαζο-

µένων; 
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7. Οι εκπαιδευτικές ταινίες, οι µικροϋπολογιστές και γενικά τα εκπαιδευτικά 
τεχνολογικά µέσα, µπορούν να αντικαταστήσουν τους καθηγητές;  

8. Πώς µπορεί να επηρεάσει η παγκόσµια τεχνολογία επικοινωνιών, την 
παγκόσµια οικονοµία; 

9. Γιατί η αλόγιστη χρήση χαρτιού, δηµιουργεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις;  
10. Με ποιους τρόπους τα βιβλία, οι εφηµερίδες και τα περιοδικά, σαν µέσα 

µαζικής επικοινωνίας, έχουν επηρεάσει τον πολιτισµό µας; 
11. Παρουσίασε δύο ηθικά προβλήµατα, που δηµιουργούνται από τις εξελίξεις 

στις επικοινωνίες; 
12. Τεκµηριώστε µε παραδείγµατα ότι υπάρχει ηλεκτροµαγνητική µόλυνση. 
13. Τεκµηριώστε µε παραδείγµατα ότι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία προκα-

λεί γενικά κινδύνους στην υγεία των ανθρώπων. 
 

• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Για ποιους λόγους, πολλά κράτη έχουν ιδρύσει “Γραφεία Αξιολόγησης της 

Τεχνολογίας”; 
2. Μπορεί η αξιολόγηση της Τεχνολογίας ή µια τεχνολογική αλλαγή, να έχει 

επιπτώσεις σε περισσότερες από έναν τοµείς, και ποιους; 
3. Ποια είναι τα µέσα µαζικής  επικοινωνίας; 
4. Πώς µπορεί ένας “σύµβουλος µέσων επικοινωνίας” να επηρεάσει κάποιον 

υποψήφιο πολιτικών εκλογών; 
5. Τι εννοούµε µε τον όρο “ανάκτηση πληροφοριών”; 
6. Τι εννοούµε µε τον όρο “ασφάλεια δεδοµένων” 
 

• Ερωτήσεις κρίσης 
1. Με ποιους τρόπους πιστεύετε, ότι µε την σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία, 

µπορούµε να αποφύγουµε την υπερπληροφόρηση; 
2. Πιστεύετε ότι η τεχνολογία επικοινωνιών έχει αλλάξει τον τρόπο, µε τον 

οποίο οι άνθρωποι διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους, και γιατί; 
3. Πιστεύετε ότι η ταχύτητα, µε την οποία µεταδίδεται µια πληροφορία, µπορεί 

να επηρεάσει την οικονοµία και γιατί; 
4. Πιστεύετε ότι τα αποτελέσµατα της “πιστωτικής φερεγγυότητας” είναι 

θετικά για κάποιον, και γιατί; 
5. Πιστεύετε ότι τα ηθικά προβλήµατα που δηµιουργούνται από την τεχνολογία 

επικοινωνιών, πρέπει να προστατεύονται από τον νόµο και γιατί;  
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Εισαγωγή στους Υπολογιστές 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Ένας σύγχρονος υπολογιστής του σχολείου σας είναι 

ισχυρότερος από τον µεγαλύτερο υπολογιστή πριν 20 
χρόνια.  

 
 

Σ Λ 
2. Στους ψηφιακούς υπολογιστές, οι λέξεις µπορούν να 

µετατρέπονται σε κωδικούς αριθµούς.  
 

Σ Λ 
3. Ένας µικροεπεξεργαστής αποτελεί από µόνος του υπο-

λογιστή.  
 

Σ Λ 
4. Αν στο πυρίτιο (Si) προστεθούν ορισµένα συστατικά, 

τότε αλλάζουν ελάχιστα οι ιδιότητές του.  
 

Σ Λ 
5. Η εταιρεία ΙΒΜ αποφάσισε την άµεση κατασκευή µι-

κροϋπολογιστών στα µέσα της δεκαετίας του ’70. 
 

Σ Λ 
6. Οι περισσότεροι υπολογιστές, µπορούν να διαχειρί-

ζονται οκτώ δυαδικά ψηφία συγχρόνως. 
 

Σ Λ 
7. Σε ένα απλό ολοκληρωµένο κύκλωµα από πυρίτιο µε 

διαστάσεις 6 mm x 6 mm µπορούν να συνδυασθούν 
περισσότερα από ένα εκατοµµύριο τρανζίστορς. 

 
 

Σ Λ 
8. Σήµερα, υπάρχουν πολλά λειτουργικά συστήµατα, 

διότι οι κατασκευαστές υπολογιστών είναι πολλοί.  
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Στις επόµενες ερωτήσεις βάλτε ένα κύκλο στο γράµµα της µοναδικής σωστής 
απάντησης. 
1. Οι αρχές λειτουργίας ενός υπολογιστή είναι  

α) δύσκολες. 
β) πολύ απλές. 
γ) εξαιρετικά εξειδικευµένες.  
δ) απλές, αλλά απαιτούν µεγάλη γνώση της ηλεκτρονικής. 

 
2. Πολλά επιστηµονικά προβλήµατα και προβλήµατα µηχανών επιλύονται 

καλύτερα µε 
α) υβριδικούς υπολογιστές. 
β) ψηφιακούς υπολογιστές. 
γ) αναλογικούς υπολογιστές. 
δ) τους παλαιούς υπολογιστές. 

 
3. Ο Αµερικανός Claude Shannon (Σάνον) ανέπτυξε (1937) ηλεκτρικά κυκλώ-

µατα, τα οποία µπορούσαν να εκτελέσουν πράξεις δυαδικής αριθµητικής, 
γεγονός πολύ σηµαντικό διότι 
α) τα ηλεκτρικά κυκλώµατα είναι σαφώς ταχύτερα. 
β) έτσι ήταν δυνατόν να εφαρµοσθεί το δυαδικό αριθµητικό σύστηµα σε υπο-

λογιστές. 
γ) η δυαδική αριθµητική γίνεται ευκολότερα κατανοητή από τη δεκαδική. 
δ) τα ηλεκτρικά κυκλώµατα καταλαµβάνουν πολύ λιγότερο χώρο από τα µη-

χανικά. 
 
4. Όλοι οι υπολογιστές, οι οποίοι κατασκευάσθηκαν µεταξύ 1940 - 1950 ήταν 

α) µετρίου µεγέθους. 
β) µικρού µεγέθους επειδή χρησιµοποιούσαν λυχνίες κενού. 
γ) τεράστιου µεγέθους και ψύχονταν µε νερό. 
δ) τεράστιου µεγέθους και ψύχονταν µε φρέον. 
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5. Το πυρίτιο (Si) είναι υλικό, το οποίο  
α) αφθονεί στη φύση. 
β) αφθονεί σε ορισµένες περιοχές του πλανήτη. 
γ) παρασκευάζεται µε δαπανηρές χηµικές µεθόδους. 
δ) είναι σπάνιο και υπάρχει σε παραθαλάσσιες περιοχές. 
 

6. Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα ή µικροπλινθία (microchips) αποτελούνται 
από  
α) πολύ µικρές λυχνίες κενού πάνω σε ένα µικρό κοµµάτι πυριτίου. 
β) µεγάλες λυχνίες κενού πάνω σε ένα τετράγωνο από πυρίτιο. 
γ) µικροσκοπικά τρανζίστορ πάνω σε ένα τετραγωνικό κοµµάτι από πυρίτιο. 
δ) πολλά τρανζίστορ πάνω σε ένα τετραγωνικό κοµµάτι από αργιλικό πυρίτιο. 
 

7. Το κέντρο ανάπτυξης µικροεπεξεργαστών ήταν αρχικά στην “κοιλάδα του 
πυριτίου” 
α) κοντά στη Νέα Υόρκη. 
β) στην πολιτεία Κολοράντο των ΗΠΑ. 
γ) κοντά στην πόλη Ντάλλας των ΗΠΑ. 
δ) στην πολιτεία Καλιφόρνια των ΗΠΑ. 

 
8. Το πυρίτιο χρησιµοποιείται στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα διότι 

α) αποτελεί καλό ηµιαγωγό. 
β) είναι φθηνό και άφθονο στη φύση. 
γ) οι πρώτοι µηχανικοί υπολογιστών ζούσαν στην “κοιλάδα του πυριτίου”. 
δ) έχει πολύ καλές ιδιότητες ηλεκτρικής αγωγιµότητας. 
 

9. Όταν ιδρύθηκε η εταιρεία “Apple” υπήρχε µεγάλος κίνδυνος οικονοµικής 
αποτυχίας διότι 
α) η εταιρεία ΙΒΜ κατασκεύαζε υπολογιστές µε µεγάλο όγκο. 
β) οι άνθρωποι αδιαφορούσαν για τους υπολογιστές. 
γ) το “µυαλό” ενός υπολογιστή απαιτούσε ειδικούς κλιµατιζόµενους χώρους. 
δ) στην αγορά κυριαρχούσε η εταιρεία IBM. 
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10. Οι ψηφιακοί υπολογιστές επεξεργάζονται πληροφορίες χρησιµοποιώντας το 
δυαδικό σύστηµα µέτρησης, στο οποίο 
α) περιλαµβάνονται θέσεις για µονάδες, δεκάδες κ.λπ.. 
β) ο υπολογιστής πρέπει να “θυµάται” µόνο το 0 και το 1. 
γ) ο υπολογιστής πρέπει να “θυµάται” µόνο 0, το 1 και το 2. 
δ) ο αριθµός 111 αντιστοιχεί στο 10. 
 

11. Η λέξη bit (δυαδικό ψηφίο) αντιπροσωπεύει  
α) τη µέγιστη δυνατή ποσότητα δεδοµένων. 
β) την ελάχιστη ποσότητα δεδοµένων. 
γ) το µέγιστο αριθµό πληροφοριών για τον υπολογιστή. 
δ) τους αριθµούς 1 και 2. 
 

12. Ο δυαδικός κώδικας για γράµµατα και χαρακτήρες είναι γνωστός σαν 
α) ASTM. 
β) ISO. 
γ) ASCII. 
δ) ASCEE. 
 

13. Τα τρανζίστορς (transistors) 
α) επιτρέπουν να περνά ρεύµα, όταν η τάση είναι υψηλή. 
β) επιτρέπουν να περνά ρεύµα, όταν η τάση είναι χαµηλή. 
γ) αλλάζουν την πολικότητα της τάσης. 
δ) είτε επιτρέπουν να περνά ρεύµα ή δεν επιτρέπουν. 
 

14. Στους υπολογιστές, τα λογικά κυκλώµατα παράγουν εξόδους  
α) χαµηλής έντασης. 
β) δυαδικού κώδικα 0 ή 1. 
γ) χαµηλής τάσης. 
δ) 220 V ή 0 V. 
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15. Σε µία πύλη τύπου Η΄ (OR), η τάση 2,5 V αντιπροσωπεύει το 1 και η τάση 
0,3 V αντιπροσωπεύει το 0. Αν από ένα τρανζίστορ της πύλης περνά ρεύµα 
µε τάση 2,5 V τότε 
α) η πύλη δίνει έξοδο 11. 
β) η πύλη δίνει έξοδο 01. 
γ) η πύλη δίνει έξοδο 1. 
δ) η πύλη δίνει έξοδο 10. 
 

16. Σε µία λογική πύλη “ΚΑΙ” (AND) µε 4 τρανζίστορς, η τάση 2,5 V αντιπρο-
σωπεύει το 1 και η τάση 0,3 V το 0. Αν από ένα τρανζίστορ περάσει ρεύµα 
0,3 V και από τα υπόλοιπα τρία περνά ρεύµα 2,5 V, τότε 
α) η πύλη δίνει έξοδο το 1000. 
β) η πύλη δίνει έξοδο το 0. 
γ) η πύλη δίνει έξοδο το 0001. 
δ) η πύλη δίνει έξοδο το 1. 
 

17. Η µνήµη ROM είναι 
α) µνήµη τυχαίας προσπέλασης. 
β) µνήµη µόνο για ανάγνωση. 
γ) µνήµη µόνο για αναγνώριση. 
δ) µνήµη τυχαίας ανάγνωσης. 
 

18. Τα πλινθία ROM, τα οποία µπορούν να προγραµµατίζονται, λέγονται 
α) PRAM. 
β) POM. 
γ) RAM. 
δ) PROM. 
 

19. Η µνήµη RAM σηµαίνει 
α) µνήµης τυχαίας προσπέλασης. 
β) µνήµη µόνο για ανάγνωση. 
γ) µνήµη τυχαίας ανάγνωσης. 
δ) µνήµη µόνο για αναγνώριση. 
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20. Όταν κλείνουµε τον υπολογιστή, οι πληροφορίες, που έχουν αποθηκευθεί 
στα πλινθία RAM 
α) διατηρούνται. 
β) αλλάζουν εν µέρει. 
γ) σβήνονται. 
δ) σβήνονται και επανέρχονται, όταν ανοίγουµε πάλι τον υπολογιστή. 
 

21. Ένα δευτερόλεπτό έχει  
α) 106 νανοδευτερόλεπτα. 
β) 108 νανοδευτερόλεπτα. 
γ) 1012 νανοδευτερόλεπτα. 
δ) 109 νανοδευτερόλεπτα. 
 

22. Μόλις αρχίζει να λειτουργεί ένας υπολογιστής, το λειτουργικό του σύστηµα 
φορτώνεται αυτόµατα στη µνήµη 
α) ROM. 
β) PROM. 
γ) EPROM. 
δ) RAM. 
 

23. Μία από τις απλούστερες γλώσσες προγραµµατισµού είναι η 
α) PASCAL. 
β) FORTRAN. 
γ) BASIC. 
δ) C. 
 

24. Οι προγραµµατιστές υπολογιστών µπορούν να δηµιουργούν λογισµικό 
εφαρµογών συνδυάζοντας 
α) τη γλώσσα µηχανής µε την BASIC. 
β) τα προγράµµατα του λειτουργικού συστήµατος του υπολογιστή. 
γ) το λειτουργικό σύστηµα µε τη γλώσσα µηχανής. 
δ) µεγάλο αριθµό εντολών ενός προγράµµατος. 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού  
Α. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες 
λέξεις επιλέγοντας από τη σειρά λέξεων πάνω από κάθε ερώτηση. 

1.  κάρτα, λογική, λυχνία, µηχανή 
Το σοβαρότερο µειονέκτηµα των πρώτων υπολογιστικών …………………, 
ήταν ότι δεν διέθεταν ………………… .  

2.  εκτυπωτής, αριθµός, µικροεπεξεργαστής, µικροϋπολογιστής 
Όταν πληκτρολογούµε ένα γράµµα στο πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή, τότε 
ο …………… “µεταφράζει” τον ……………, που αντιστοιχεί στο γράµµα.  

3.  έξοδος, µονάδα, είσοδος, πύλη 
Αν τα τρανζίστορ τοποθετηθούν σαν µία σειρά από λογικές ………………… 
σε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα, τότε µπορούν να επεξεργάζονται 
………………… µε εκπληκτική ταχύτητα. 

4.  µικροϋπολογιστής, έλεγχος, υπολογισµός, µικροεπεξεργαστής 
Ένας ………………… επεξεργάζεται όλες τις εισόδους και παρέχει 
………………… . 

5.  προσθήκη, διαγραφή, ανάγνωση, παγίωση 
Στα πλινθία ROM είναι δυνατόν να γίνεται ………………… πληροφοριών 
αλλά όχι ………………… πληροφοριών.  

6.  θύρα, δίοδος, γέφυρα, αντίσταση, κρυσταλλοδίοδος 
Μία ………………… λειτουργεί σαν ………………… µεταξύ του 
υπολογιστή και της συσκευής, µε την οποία αυτός συνδέεται. 

7.  δεδοµένο, πλινθίο, πρόγραµµα, σχέδιο, κείµενο 
Το λειτουργικό σύστηµα ενός υπολογιστή είναι ένα ………………, το οποίο 
ορίζει στον υπολογιστή τι να κάνει µε τα …………………, που δέχεται.  

8.  CAM, CAD, MS-DOS, WINDOWS 
Πριν δηµιουργηθεί το λειτουργικό σύστηµα …………………, 
χρησιµοποιούσαµε το ………………… .  

9.  δεδοµένο, λογισµικό, σκουπίδι, αποτέλεσµα, γράφηµα 
Μία παλιά παροιµία λέει, ότι “εισάγεις στον υπολογιστή σκουπίδια και σου 
εξάγει …………………, πράγµα που σηµαίνει, ότι οι υπολογιστές είναι τόσο 
αποτελεσµατικοί, όσο τα …………………, που δέχονται.  

10.  λειτουργία, µετοχή, εφαρµογή, αντίδραση, νοηµοσύνη 
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Τα προγράµµατα τεχνητής ………………… έχουν τη δυνατότητα να 
αποθηκεύουν δεδοµένα και να καταγράφουν το µοντέλο, το οποίο διέπει 
αυτά τα δεδοµένα, έτσι ώστε σε µελλοντικές ………………… να µπορούν 
να επεξεργάζονται άλλα δεδοµένα και να αντιδρούν διαφορετικά.  
 

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες 
λέξεις.  

1.  Σε ένα αναλογικό θερµόµετρο, το υγρό στο σωλήνα ………………… καθώς 
η θερµοκρασία ………………… .  

2.  Ένας από τους πρώτους, σύγχρονους, πραγµατικούς υπολογιστές (Κολοσσός 
- 1943) χρησιµοποιούσε ………………… κενού σαν εξαρτήµατα, αλλά είχε 
περιορισµένες δυνατότητες, επειδή µπορούσε να επιλύσει µόνο προβλήµατα 
………………… .  

3.  Το 1948, το transistor (τρανζίστορ) αντικατέστησε τις ………………… 
κενού, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η ………………… των υπολογιστών.  

4.  Αν ένα ………………… κύκλωµα µπορεί να προγραµµατίζεται για να 
εκτελεί ένα σύνολο οδηγιών, τότε αποτελεί ………………… κύκλωµα.  

5.  Ένας ηµιαγωγός επιτρέπει τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύµατος καλύτερα από 
ένα …………………, αλλά δυσκολότερα από ένα ………………… .  

6.  Ο βαθµός ………………… για τη ………………… του ηλεκτρικού 
ρεύµατος από ένα ηµιαγωγό εξαρτάται από τη …………………. και από το 
υλικό του ηµιαγωγού. 

7.  Στο δυαδικό σύστηµα ενός υπολογιστή, ο αριθµός ένα (1) αντιπροσωπεύεται 
µε µία ………………… τάση, ενώ ο αριθµός µηδέν (0) αντιπροσωπεύεται µε 
µία ………………… τάση.  

8.  Στην ελληνική …………………, οκτώ δυαδικά ψηφία µαζί ονοµάζονται 
………………… . 

9.  Τα πλινθία µε µνήµη ROM εξασφαλίζουν µόνιµη ………………… των 
………………… . 

10.  Ένας ………………… προκύπτει, αν συνδυάσουµε ένα …………………, µε 
µία µνήµη ROM, µία µνήµη RAM και µε συσκευές εισόδου - εξόδου. 
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11.  Σχεδόν όλοι οι ………………… περιλαµβάνουν τρεις περιφερειακές 
µονάδες, όπως είναι το πληκτρολόγιο, η οθόνη και ένα ………………… 
δίσκων. 

12.  Επειδή τα πλινθία RAM αποθηκεύουν στον υπολογιστή πληροφορίες µε 
………………… τρόπο, αυτό συνεπάγεται σε ένα ………………… δίσκο. 

13.  ένα σύνολο προγραµµάτων ονοµάζεται στα ελληνικά ………………… και 
στα αγγλικά ………………… . 

14.  Σε ένα υπολογιστή, ένα τµήµα του λειτουργικού του συστήµατος βρίσκεται 
στα πλινθία ………………… ROM, ενώ ένα άλλο τµήµα του βρίσκεται σε 
ένα δίσκο ………………… . 

15.  Ένας υπολογιστής για να επεξεργασθεί πληροφορίες, χρειάζεται ένα 
λεπτοµερές σύνολο ………………… ή αλλιώς ένα πρόγραµµα, το οποίο θα 
του ορίζει ακριβώς πώς να γίνει η ………………… . 

16.  Οι υπολογιστές δεν καταλαβαίνουν την ανθρώπινη …………………, αλλά 
αντίθετα τη γλώσσα ………………… . 
 

• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α µε τις προτάσεις της στήλης Β, 
βάζοντας το σωστό αριθµό στις παρενθέσεις της στήλης Α. 
1. Οι υπολογιστές µπορεί να είναι: 

Α Β 
 
 
(   )  αναλογικοί 
(   )  ψηφιακοί 
(   )  υβριδικοί 
 

1.  συνδυάζουν ψηφιακές και αναλογικές λει-
τουργίες 

2.  µετατρέπουν τα ψηφιακά δεδοµένα σε ανα-
λογικά 

3.  χρησιµοποιούνται σε όλες τις εργασίες 
4.  χρησιµοποιούν δεδοµένα, που µεταβιβάζο-

νται µε συνεχή τρόπο 
5.  χρησιµοποιούν δεδοµένα υπό µορφή 

ακέραιων αριθµών 
 
 
2. Οι πρωτοπόροι κατασκευαστές υπολογιστών ήταν: 
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Α Β 
 
(   )  Pascal (Πασκάλ) 
(   )  Babbage (Μπάµπιτζ) 
(   )  Leibniz (Λάϊµνιτζ) 
 

1.  κατασκεύασε τη “διαφορική µηχανή” 
2.  κατασκεύασε την ξύλινη υπολογιστική 

µηχανή 
3.  κατασκεύασε ένα υπολογιστή, ο οποίος 

λειτουργούσε µε πλήκτρα 
4.  κατασκεύασε ένα υπολογιστή, ο οποίος 

πολλαπλασίαζε και διαιρούσε 
5.  κατασκεύασε ένα υπολογιστή, ο οποίος 

τύπωνε τα αποτελέσµατά του. 
 
 
3. Στο τέλος του 19ου αιώνα έγιναν σπουδαίες βελτιώσεις από Αµερικανούς 

κυρίως ερευνητές, όπως 
Α Β 

 
(   )  ο Dorr Felt (Φελτ) 
(   )  ο William Burroughs 

(Μπάροουζ) 
(   )  ο Herman Hollerith 

(Χόλεριθ) 
 

1. κατασκεύασε µία µηχανή µετρήσεων µε µε-
γάλες δυνατότητες και ίδρυσε την εταιρεία 
IBM 

2. ανέπτυξε τον πρώτο υπολογιστή, που λει-
τουργούσε µε πλήκτρα 

3. σχεδίασε µία “αναλυτική µηχανή”, η οποία 
θα µπορούσε να χρησιµοποιεί διάτρητες 
κάρτες 

4. κατασκεύασε τη “διαφορική µηχανή” 
5. ανέπτυξε και πούλησε έναν υπολογιστή, ο 

οποίος τύπωνε τα αποτελέσµατά του 
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4. Μετά το 1944 πραγµατοποιήθηκε ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστών και 
εµφανίσθηκαν στην αγορά 

Α Β 
 
(   )  ο Harvard Mark I 
(   )  ο ENIAC 
(   )  ο Manchester Mark I 
 

1. ήταν ο πρώτος υπολογιστής, ο οποίος 
“έτρεχε” ένα πρόγραµµα καταχωρηµένο 
στη µνήµη του 

2. χρησιµοποιούσε ασφαλοδιακόπτες και όχι 
λυχνίες κενού 

3. χρησιµοποιούσε για πρώτη φορά την κρυ-
σταλλολυχνία (transistor) 

4. ήταν ηλεκτρονικός αριθµητικός ολοκληρω-
τής και υπολογιστής 

5. χρησιµοποιούσε ολοκληρωµένα κυκλώµα-
τα (microchips) 

 
 
5. Στα µέσα της δεκαετίας του ’70 έγιναν ορισµένες επαναστατικές αλλαγές 

στην αγορά των υπολογιστών, όπως: 
Α Β 

 
(   )  ο µικροεπεξεργαστής 

“6502” 
(   )  ο υπολογιστής “Apple”  
(   )  η εταιρεία υπολογιστών 

“Apple” 
 

1. ιδρύθηκε από τους µηχανικούς Jobs 
(Τζοµπς) και Wozniak (Βόζνιακ) και κατα-
σκεύαζε υπολογιστές, που διέθεταν µικρο-
επεξεργαστές 

2. ήταν προϊόν της εταιρείας ΙΒΜ 
3. κατασκεύαζε υπολογιστές µε µεγάλες 

δυνατότητες αλλά µεγάλο όγκο 
4. χρησιµοποιήθηκε στην πρώτη κατασκευή 

του υπολογιστή “Apple” 
5. µπορούσε να προγραµµατίζεται µε ένα 

ειδικό πρόγραµµα, παρότι αρχικά δεν είχε 
πληκτρολόγιο 

 
6. Στη δεκαετία του ’80 εµφανίσθηκαν οι πρώτοι µικροϋπολογιστές, όπως 
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Α Β 
 
(   )  ο προσωπικός 

υπολογιστής (PC) 
(   )  ο υπολογιστής 

Macintosh 
(   )  το µοντέλο Personal 

System/2 

1. της εταιρείας Apple 
2. της εταιρείας ΙΒΜ (1981) 
3. έχει συµβατότητα µε όλους τους υπολογι-

στές  
4. της εταιρείας ΙΒΜ (1987) 
5. της εταιρείας Texas Instruments 

 

7. Ένας υπολογιστής είναι ουσιαστικά ένα σύνολο από διαφορετικές µονάδες, 
οι οποίες εκτελούν αντίστοιχες λειτουργίες, στις οποίες περιλαµβάνονται: 

Α Β 
 
(   )  εξαγωγή δεδοµένων σε 

κάποια χρήσιµη µορφή 
(   )  εισαγωγή δεδοµένων 
(   )  επεξεργασία δεδοµένων 

1. κεντρική µονάδα 
2. έξοδος 
3. µέσα αποθήκευσης 
4. είσοδος 
5. µέσα επικοινωνίας 

 

8. Το σύστηµα των διαύλων επιτρέπει στις πληροφορίες να ρέουν ανάµεσα στα 
κύρια εξαρτήµατα ενός υπολογιστή 

Α Β 
 
(   )  δυαδικά ψηφία 

δεδοµένων 
(   )  δίαυλος 
(   )  µικροϋπολογιστής 8 

δυαδικών ψηφίων 
 

1.  οκτώ δυαδικά ψηφία πληροφοριών “ταξι-
δεύουν” ανά µονάδα χρόνου 

2.  δέκα έξι (16) δυαδικά ψηφία πληροφοριών 
“ταξιδεύουν” στη µονάδα χρόνου 

3.  δέσµη από σύρµατα, τα οποία συνδέουν τα 
επί µέρους εξαρτήµατα 

4.  µεταφέρονται κατά µήκος του διαύλου υπό 
µορφή ηλεκτρικών παλµών 

5.  µεταφέρονται κατά µήκος του διαύλου σε 
χρονικό διάστηµα ενός νανοδευτερολέπτου 
(nanosec) 
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9. Συσκευές, όπως είναι οι οδηγοί δίσκων (disk drives) και οι εκτυπωτές, µπορούν 
να συνδέονται µε τους διαύλους ενός υπολογιστή µέσω των εξής συσκευών: 

Α Β 
 
 
(   )  σειριακές θύρες 
 
(   )  θύρες 
 
(   )  παράλληλες θύρες 
 

1. µεσολαβούν µεταξύ µιας περιφερειακής 
συσκευής και ενός διαύλου 

2. επιτρέπουν µόνο σε δύο δυαδικά ψηφία να 
ρέουν προς τις εξωτερικές συσκευές ανά 
µονάδα χρόνου 

3. επιτρέπουν µόνο σε ένα δυαδικό ψηφίο να 
ρέει προς τις εξωτερικές συσκευές ανά µο-
νάδα χρόνου 

4. επιτρέπουν σε οκτώ δυαδικά ψηφία να “τα-
ξιδεύουν” ταυτόχρονα προς τις εξωτερικές 
συσκευές 

5. επιτρέπουν στα µισά δυαδικά ψηφία να ρέ-
ουν ταυτόχρονα προς τις εξωτερικές συ-
σκευές 

 
10. Ένας υπολογιστής πρέπει σε µόνιµη βάση να εκτελεί ορισµένες εργασίες, όπως: 

Α Β 
 
(   )  συντονισµός της 

εισαγωγής και 
εξαγωγής των 
δεδοµένων  

(   )  αποθήκευση δεδοµένων 
εισόδου στη µνήµη 

(   )  κίνηση των δεδοµένων 
εισόδου 

 

1.  το λειτουργικό σύστηµα οδηγεί τα δεδοµέ-
να εισόδου προς τον οδηγό δίσκου (disk 
drive) 

2.  τα δυαδικά ψηφία ρέουν ταυτόχρονα προς 
τον εκτυπωτή 

3.  το λειτουργικό σύστηµα παρουσιάζει την 
είσοδο του πληκτρολογίου στην οθόνη υπό 
µορφή κειµένου και διοχετεύει τις εξόδους 
στον εκτυπωτή 

4.  το λειτουργικό σύστηµα “λέει” στον υπολο-
γιστή, πού να αποθηκεύσει τα δεδοµένα 

5.  το λειτουργικό σύστηµα στέλνει ένα ηλεκ-
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τρικό σήµα στη µνήµη του υπολογιστή 
11. Τα λογισµικά εφαρµογών εκτελούν πολλές, διαφορετικές και χρήσιµες 

εργασίες, όπως: 
Α Β 

 
(   )  προγράµµατα 

επεξεργασίας κειµένου 
(   )  προγράµµατα 

λογιστικών φύλλων 
(SPREAD SHEETS) 

(   )  προγράµµατα βάσεων 
δεδοµένων (DATA 
BASES) 

 

1. επιτρέπουν να διατηρείς οικονοµικά αρχεία 
2. ορίζουν στον υπολογιστή τι να κάνει µε τα 

δεδοµένα, τα οποία δέχεται 
3. επιτρέπουν να αποθηκεύεις και να ανακτάς 

όλα τα είδη αρχείων µε κείµενα 
4. καθοδηγούν τα δεδοµένα εισόδου προς τον 

οδηγό δίσκου 
5. επιτρέπουν να γράφεις κείµενα πιο 

αποτελεσµατικά 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Ποιος ήταν ο πρώτος υπολογιστής στην ιστορία; Να εξηγήσετε τη λειτουργία 

του. 
2. Τι γνωρίζετε για την κρυσταλλολυχνία (transistor); 
3. Τι γνωρίζετε για τη δοµή (συστατικά υλικά), τις εργασίες και τις εφαρµογές 

των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (µικροεπεξεργαστών); 
 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα εφαρµογής των υβριδικών υπολογιστών. 
2. Να αναφέρετε τα τρία πιο συνηθισµένα ολοκληρωµένα κυκλώµατα. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Υλικό των Υπολογιστών 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Τα περισσότερα πληκτρολόγια υπολογιστών µοιάζουν 

µε τα συµβατικά παλιά πληκτρολόγια των γραφοµηχα-
νών.  

 
 

Σ Λ 
2. Οι προγραµµατιστές είναι αδύνατο να αποφασίζουν 

ποιος θα είναι ο ρόλος των πλήκτρων λειτουργίας.  
 

Σ Λ 
3. Το κοµβίο ελέγχου της έντασης του ήχου σε ένα στε-

ρεοφωνικό σύνολο αποτελεί ουσιαστικά ποτενσιό-
µετρο.  

 
 

Σ Λ 
4. Η πινακίδα επαφής (touch pad) µοιάζει µε την ταµπλέ-

τα ψηφιοποίησης, αλλά κοστίζει περισσότερο, επειδή 
µπορούµε να σχεδιάζουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια. 

 
 

Σ Λ 
5. Τα ποντίκια µοιάζουν αρκετά µε τα τζόϊστικς. Σ Λ 
6. Οι οθόνες επαφής είναι όµοιες µε τις ταµπλέτες ψηφιο-

ποίησης και κατασκευάσθηκαν, επειδή τα πλη-
κτρολόγια δεν είναι πάντα τόσο πρακτικά. 

 
 

Σ Λ 
7. Όταν πρέπει να σαρωθεί µία έγχρωµη καλλιτεχνική 

δηµιουργία, τότε χρησιµοποιείται συνήθως ένας σαρω-
τής τύπου τυµπάνου. 

 
 

Σ Λ 
8. Η οθόνη ενός υπολογιστή διαφέρει πολύ από την οθό-

νη µιας τηλεόρασης.  
 

Σ Λ 
9. Η λαµπρότητα ενός εικονοστοιχείου επηρεάζεται από 

την πυκνότητα της ηλεκτρονικής δέσµης.  
 

Σ Λ 
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10. Οι εκτυπωτές τύπου µαργαρίτας κοστίζουν λιγότερο 
από τους εκτυπωτές ακίδων και είναι ταχύτεροι. 

 
Σ Λ 

11. Ο εύκαµπτος δίσκος (floppy disk) κατασκευάζεται από 
ένα λεπτό µεταλλικό φύλλο 5 1/4 ιντσών. 

 
Σ Λ 

12. Ένας δίσκος των 3 1/2 ιντσών είναι σταθερότερος και 
µπορεί να αποθηκεύει περισσότερα bytes δεδοµένων 
απ’ ότι ένας δίσκος των 5 1/4 ιντσών. 

 
 

Σ Λ 
13. Ένας χρήστης υπολογιστή είναι δυνατόν να αλλάζει 

κατά βούληση τα δεδοµένα ενός CD-ROM. 
 

Σ Λ 
14. Τα συστήµατα, στα οποία χρησιµοποιούνται επανα-

γράψιµοι οπτικοί δίσκοι, έχουν µεγάλο κόστος. 
 

Σ Λ 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Σήµερα, όλα σχεδόν τα πληκτρολόγια των υπολογιστών έχουν τα γράµµατα 

α) σε αυστηρά αλφαβητική διάταξη.  
β) σε ακανόνιστη διάταξη.  
γ) στη διάταξη, που τα τοποθέτησε αρχικά ο εφευρέτης της γραφοµηχανής.  
δ) στη διάταξη, που τα τοποθέτησε αρχικά η εταιρεία ΙΒΜ. 

 
2.  Όταν κτυπάς ένα πλήκτρο σε ένα υπολογιστή, στην πραγµατικότητα 

α) εκτελείς µία συγκεκριµένη εργασία. 
β) ενεργοποιείς ένα ηλεκτρικό διακόπτη. 
γ) τυπώνεις χαρακτήρες στην οθόνη. 
δ) γράφεις ακριβώς το µήνυµα, το οποίο θέλεις. 

 
3. Τα πλήκτρα λειτουργίας σηµειώνονται συχνά στο πληκτρολόγιο µε τους 

χαρακτήρες 
α) D1, D2, D3.  
β) C1, C2, C3. 
γ) G1, G2, G3. 
δ) F1, F2, F3. 
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4. Τα τζόϊστικς χρησιµοποιούνται αντί για πληκτρολόγιο  
α) για να σχεδιάζουµε µε τη βοήθεια του υπολογιστή. 
β) για να δίνουµε εντολές ειδικού λογισµικού. 
γ) για να δηµιουργούµε γραφικές παραστάσεις στην οθόνη. 
δ) για να παίζουµε παιχνίδια στην οθόνη. 

 
5. Μία ταµπλέτα ψηφιοποίησης είναι στην πράξη  

α) ένας πίνακας, όπου γράφουµε δυαδικά ψηφία. 
β) µία ταµπλέτα, όπου τα αναλογικά σήµατα µετατρέπονται σε ψηφιακά. 
γ) ηλεκτρονικό χαρτί και µολύβι για να σχεδιάζουµε. 
δ) µία ψηφιακή οθόνη για ανακοινώσεις. 
 

6. Σήµερα, τα προγράµµατα σχεδίασης µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή ονοµάζονται στα αγγλικά  
α) CAM. 
β) CAD. 
γ) CARR. 
δ) CAS. 
 

7. Όταν πιέζεις την πινακίδα επαφής (touch pad) προς τα κάτω, τότε: 
α) οι δύο στρώσεις υλικών αλλάζουν θέσεις. 
β) δηµιουργείται αυτόµατα το επιθυµητό σχήµα στην οθόνη. 
γ) µεταβιβάζεται η αγωγιµότητα των δύο στρώσεων. 
δ) ρέει µικρή ποσότητα ηλεκτρισµού µέσα από τις δύο στρώσεις. 

 
8. Οι σαρωτές οπτικής αναγνώρισης (OCR)  

α) διαθέτουν τύµπανο σάρωσης. 
β) “διαβάζουν” µόνο γράµµατα και αριθµούς. 
γ) έχουν τελειοποιήσει την εισαγωγή χειρόγραφων κειµένων. 
δ) “διαβάζουν” οποιοδήποτε χειρόγραφο κείµενο χωρίς ειδικό λογισµικό. 
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9. Η µετατροπή της οµιλίας σε ακολουθία δεδοµένων, τα οποία µπορεί να 
επεξεργασθεί ένας υπολογιστής, είναι δύσκολη υπόθεση, κυρίως διότι 
α) δεν υπάρχουν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 
β) δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη λογισµικό για αναγνώριση της φωνής. 
γ) η οµιλία του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική. 
δ) απαιτούνται τεράστια χρηµατικά ποσά για έρευνα. 

 

10. Η δέσµη ηλεκτρονίων, αφού φύγει από το πυροβόλο, στη συνέχεια περνά 
ανάµεσα από πλάκες, οι οποίες 
α) συγκλίνουν τη δέσµη σε ένα σηµείο της οθόνης. 
β) διαχωρίζουν τη δέσµη σε δύο ίσες δέσµες. 
γ) εκτρέπουν τη δέσµη κατά µήκος ενός µέρους της οθόνης. 
δ) εκτρέπουν τη δέσµη κατά µήκος της συνολικής επιφάνειας της οθόνης. 

 

11. Οι έγχρωµες οθόνες είναι πιο πολύπλοκες από τις µονόχρωµες διότι: 
α) έχουν ηλεκτρονικά πυροβόλα µε δύο χρώµατα. 
β) κάθε εικονοστοιχείο τους έχει τρία διαφορετικά χρώµατα. 
γ) κάθε εικονοστοιχείο τους έχει τέσσερα διαφορετικά χρώµατα. 
δ) έχουν ηλεκτρονικά πυροβόλα µε τρία χρώµατα. 

 

12.  Οι επίπεδες οθόνες χρησιµοποιούνται στους φορητούς υπολογιστές διότι 
α) είναι φθηνότερες από τις οθόνες µε σωλήνες καθοδικών ακτίνων. 
β) είναι πολύ µικρότερες και φωτεινότερες. 
γ) είναι η µοναδική λύση µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 
δ) έχουν µικρότερη λαµπρότητα σε µεγαλύτερους υπολογιστές. 

 

13. Οι εκτυπωτές Laser µπορούν να τυπώνουν κάθε γραφική παράσταση, που 
µπορεί να δηµιουργεί ένας υπολογιστής, διότι 
α) η ακτίνα Laser έχει πολύ µεγάλη κατευθυντικότητα. 
β) µπορούµε να χρησιµοποιούµε διάφορες πούδρες (γραφίτη, έγχρωµες 

κ.λπ.). 
γ) οι εικόνες, τις οποίες δηµιουργούν, είναι περισσότερο συνάρτηση του 

λογισµικού και όχι του υλικού. 
δ) το τύµπανο έχει ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενη ταχύτητα περιστροφής. 
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14.  Οι σχεδιογράφοι αποτελούν τις τυποποιηµένες συσκευές εξόδου στο σύστηµα 
σχεδίασης 
α) COM. 
β) CAM. 
γ) CAD. 
δ) CAS. 
 

15.  Για να χρησιµοποιηθεί ένα ορισµένο τµήµα µιας µαγνητικής ταινίας 
α) πρέπει να περιστρέφεται αργά ολόκληρη η ταινία. 
β) πρέπει να τοποθετηθεί η αντίστοιχη µαγνητική κεφαλή. 
γ) πρέπει η ταινία να περιστραφεί γρήγορα προς τα εµπρός. 
δ) πρέπει ο οδηγός να περιστραφεί µε καθορισµένη ταχύτητα. 
 

16.  Η ονοµασία CD-ROM σηµαίνει 
α) ένα πτυκτό δίσκο µνήµης µόνο για εγγραφή. 
β) ένα πτυκτό δίσκο µνήµης µόνο για ανάγνωση. 
γ) ένα πτυκτό δίσκο µνήµης για εγγραφή και ανάγνωση. 
δ) ένα πτυκτό δίσκο µνήµης για αλλαγή δεδοµένων. 
 

17.  Ο όρος “WORM” σηµαίνει 
α) µία εγγραφή και µία ανάγνωση. 
β) πολλές εγγραφές και µία ανάγνωση. 
γ) πολλές εγγραφές και πολλές αναγνώσεις. 
δ) µία εγγραφή και πολλές αναγνώσεις. 
 

18.  Ο δίσκος, ο οποίος χρησιµοποιείται για την αποθήκευση εικόνων µεγάλης 
διάρκειας, ονοµάζεται 
α) επιδιοσκόπιο. 
β) µαγνητόφωνο. 
γ) µαγνητοσκόπιο. 
δ) CD-ROM. 
 

 47



19. Οι δίσκοι CD-I (πτυκτοί διαλογικοί δίσκοι) έχουν το περαιτέρω πλεονέ-
κτηµα, ότι 
α) µπορούν να σχεδιάζουν µε τη βοήθεια υπολογιστή. 
β) µπορούν να αποθηκεύουν δεδοµένα υπολογιστή και µαγνητοσκοπηµένες 

εικόνες. 
γ) έχουν δυνατότητα να παράγουν φωνή. 
δ) έχουν χωρητικότητα τριπλάσια από ένα συνηθισµένο οπτικό δίσκο. 
 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού  
Α. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες 
λέξεις επιλέγοντας από τη σειρά λέξεων πάνω από κάθε ερώτηση. 

1.  ψηφίο, πλήκτρο, δεδοµένο, δάκτυλο 
Ένα πληκτρολόγιο είναι ένα σύνολο …………………, τα οποία στέλνουν 
………………… στον υπολογιστή.  

2.  λογισµικό, γράµµα, πλήκτρο, πληκτρολόγιο 
Ο ηλεκτρικός διακόπτης ενός ………………… στέλνει µία ή περισσότερες 
ψηφιολέξεις στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας, όπου ερµηνεόνται µε το 
…………………, που χρησιµοποιείται.  

3.  οθόνη, πινακίδα, επαφή, διεπαφή 
Το πρώτο τζόιστικ έµοιαζε µε κουτί, το οποίο είχε τέσσερις ηλεκτρικές 
………………… εσωτερικά, έτσι ώστε να µπορεί να µετακινεί ένα 
αντικείµενο στην ………………… σε µία από τις τέσσερις διευθύνσεις. 

4.  βολτόµετρο, ποτενσιόµετρο, αντικείµενο, σχέδιο 
Τα πιο σύγχρονα τζόιστικς διαθέτουν …………………, έτσι ώστε να 
µετακινούν τα ………………… προς όλες τις κατευθύνσεις στην οθόνη του 
υπολογιστή. 

5.  χαρτογράφηση, εικόνα, απεικόνιση, σχεδίαση 
Η ταµπλέτα αποτελεί ένα ηλεκτρονικό πίνακα …………………, ενώ το 
ηλεκτρονικό µολύβι συνδέεται µε την ταµπλέτα, έτσι ώστε ο χρήστης να 
µπορεί να δηµιουργεί τις ………………… .  
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6.  διάσταση, ίνα, γραµµή, άτρακτος 
Το πακ γλιστρά πάνω στην ταµπλέτα και έχει ένα πλαστικό φακό µε δύο 
σταυρωτές …………………, οι οποίες ευθυγραµµίζονται µε τις 
………………… ενός σχεδίου. 

7.  αντικείµενο, σχέδιο, πλέγµα, πλαίσιο 
Ένα ποντίκι είναι µία χειροκίνητη συσκευή, την οποία µετακινούµε πάνω σε 
ένα …………………, οπότε έτσι µετακινούµε ταυτόχρονα ………………… 
στην οθόνη ενός υπολογιστή.  

8.  τζόϊστικ, ποντίκι, κουµπί, πλήκτρο 
Το ………………… εντοπίζει αρχικά ένα αντικείµενο στη οθόνη. Έπειτα 
πιέζοντας το ………………… επιτυγχάνουµε µετατόπιση του αντικειµένου. 

9.  επαφή, πληροφορία, ψηφιοποίηση, ψηφιολέξη 
Οι οθόνες ………………… “αισθάνονται” το άγγιγµα ενός δακτύλου και 
στέλνουν την ………………… στον υπολογιστή.  

10.  είσοδος, φωτοτυπία, έξοδος, εικόνα 
Ένας σαρωτής (scanner) στέλνει µία ………………… του κειµένου ή του 
σχεδίου στον υπολογιστή, όπου µπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ή 
να αποτελέσει ………………… .  

11.  γραµµή, παράγραφος, κεφαλή, επαφή 
Μία ………………… σάρωσης κινείται εµπρός - πίσω πάνω από ένα 
κείµενο και κάθε φορά, που περνά πάνω από µία ………………… στέλνει 
την αντίστοιχη πληροφορία στον υπολογιστή. 

12.  συλλέκτης, σαρωτής, αισθητήρας, ανακλαστήρας 
Η κεφαλή του ………………… προβάλλει µία µικρή δέσµη φωτός, η οποία 
περνά µέσα από µία διαφάνεια ή ανακλάται από µία φωτογραφία και έπειτα 
ένας ………………… συλλαµβάνει το φως.  

13.  οξύ, πρωτόνιο, αλάτι, ηλεκτρόνιο 
Η εσωτερική επιφάνεια του επίπεδου άκρου ενός καθοδικού σωλήνα έχει ένα 
στρώµα από φωσφορώδες …………………, ενώ στην άλλη άκρη του 
σωλήνα υπάρχει ένα πυροβόλο, το οποίο εκπέµπει µία δέσµη 
………………… .  
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14.  λεπτό, µήκος, δευτερόλεπτο, πλάτος 
Η δέσµη σαρώνει µία γραµµή κάθε φορά και περίπου 25 φορές ανά 
………………… . Καθώς η δέσµη σαρώνει κατά ………………… της 
οθόνης, η τελευταία αναβοσβήνει.  

15.  κόκκος, όγκος, ψευδάργυρος, φωσφόρος 
Σε ένα καθοδικό σωλήνα, όταν η δέσµη ηλεκτρονίων προσκρούει σε 
………………… από …………………, τότε αυτοί λάµπουν.  

16.  εικονοστοιχείο, χρώµα, εικονοψηφίο, σχέδιο 
Οι έγχρωµες οθόνες µπορούν να δηµιουργήσουν χιλιάδες διαφορετικά 
…………………, ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα ………………… και 
µεταβάλλοντας τη λαµπρότητά τους.  

17.  µαργαρίτα, γαρδένια, ακτίνα, δέσµη 
Η κεφαλή εκτύπωσης τύπου ………………… φέρει µία πλαστική 
κατασκευή, η οποία έχει πολλές ………………… .  

18.  ίντσα, γραµµή, ποιότητα, ευκρίνεια 
Η …………… ενός εκτυπωτή laser µετριέται σε στιγµές ανά …………… . 

19.  φθηνός, θορυβώδης, ακριβός, αθόρυβος 
Οι θερµικοί εκτυπωτές είναι …………………, παράγουν χαµηλής ποιότητας 
εικόνες και είναι ………………… στη λειτουργία τους. 

20.  ταχύς, οµαλός, αργός, ανώµαλος 
Οι εκτυπωτές ψεκασµού µελάνης µπορούν να τυπώνουν σε ………………… 
επιφάνειες και το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµά τους είναι ότι είναι 
………………… . 

21.  λογισµικό, αρµόνιο, πιάνο, κύκλωµα 
Ένας συνθετήρας µουσικής µοιάζει µε ένα …………………, το οποίο έχει 
συνδεθεί µε ένα υπολογιστή, όπου ένα πληκτρολόγιο συνδέεται µε τον 
υπολογιστή και στέλνει σήµατα, τα οποία υφίστανται επεξεργασία µε ειδικό 
………………… . 

22.  επαφή, κεφαλή, εγγραφή, αποθήκευση 
Ένας οδηγός δίσκου περιστρέφει το δίσκο, ενώ η µαγνητική 
………………… ανάγνωσης και ………………… µετακινείται πίσω - 
εµπρός σαρώνοντας τον δίσκο. 

23.  έλιξη, κεφαλή, ταινία, εγγραφή 
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Μία µαγνητική ………………… τυλίγεται σε ένα δίσκο …………………, ο 
οποίος τοποθετείται στον οδηγό. 

24.  εγγραφή, οπτική, ανάγνωση, µηχανική 
Οι επαναγράψιµοι (σβεστοί) δίσκοι βασίζονται σε µία ειδική µέθοδο για την 
………………… των δεδοµένων, ενώ η λειτουργία τους, βασίζεται σε 
συνδυασµό ………………… και µαγνητισµού. 
 

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες 
λέξεις.  

1.  Τα µέσα, τα οποία χρησιµοποιούνται για την ………………… πληροφοριών 
σε ένα υπολογιστή, ονοµάζονται συσκευές ………………… . 

2.  Ένα ποτενσιόµετρο (ροοστάτης) είναι µία ηλεκτρική …………………, η 
οποία µεταβάλλει το µέγεθος της …………………, που εφαρµόζεται σε 
αυτή. 

3.  Τα σχέδια, τα οποία δηµιουργεί ένα καλλιτέχνης, εµφανίζονται στην 
………………… και όχι στην ………………… . 

4.  Η πινακίδα επαφής είναι στην πραγµατικότητα ένα ………………… υλικών 
διπλής στρώσης, όπου ανάµεσα στις δύο αυτές στρώσεις υπάρχει ένα µικρό 
………………… . 

5.  Όταν ένας υπολογιστής ή κάποιο λογισµικό έχουν ………………… χρήση, 
τότε λέγονται ………………… προς τον χρήστη. 

6.  Οι κύριες µορφές εξόδου ενός υπολογιστή είναι οι ………………… 
απεικονίσεις, το ………………… υλικό και η οµιλία. 

7.  Η καρδιά της ………………… ενός υπολογιστή είναι ο σωλήνας καθοδικών 
………………… . 

8.  Όταν τα ηλεκτρόνια προσκρούουν στην επαλειµµένη επιφάνεια, η τελευταία 
λάµπει και δηµιουργεί την ………………… πάνω στην ………………… . 

9.  Ευκρίνεια είναι ο βαθµός ………………… της εικόνας, η οποία 
δηµιουργείται στην ………………… . 

10.  Οι κουκκίδες, οι οποίες ………………… και ………………… την εικόνα, 
είναι γνωστές σαν εικονοστοιχεία. 
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11.  Όσο περισσότερα εικονοστοιχεία έχει µία οθόνη, τόσο υψηλότερη 
………………… έχει, ενώ ταυτόχρονα η ………………… της εικόνας είναι 
εντονότερη. 

12.  Τα εικονοστοιχεία µίας επίπεδης ………………… αποτελούνται από 
………………… ή από υγρούς κρυστάλλους. 

13.  Ο Βρεττανός φυσικός ………………… απέδειξε την ύπαρξη των 
ηλεκτρονίων, χρησιµοποιώντας ένα καθοδικό …………………, ο οποίος 
είχε µία φωσφορίζουσα οθόνη. 

14.  Η κεφαλή εκτύπωσης ενός θερµικού εκτυπωτή θερµαίνει ένα ειδικό θερµικό 
…………………, το οποίο αλλάζει …………………, δηµιουργώντας έτσι 
την εικόνα. 

15.  Ένας σχεδιογράφος (plotter) διαφέρει από ένα εκτυπωτή, διότι 
………………… ή ………………… τις εικόνες σε χαρτί µε µία πένα. 

16.  Ο συνθετήρας (synthesizer) είναι µία συσκευή, η οποί δηµιουργεί ήχους από 
δεδοµένα υπολογιστών. Υπάρχουν συνθετήρες ………………… και 
συνθετήρες ………………… . 

17.  Στους υπολογιστές, έχουν αναπτυχθεί µέσα µόνιµης ………………… των 
δεδοµένων, όπως είναι οι µαγνητικές ………………… . 

18.  Σήµερα, υπάρχουν συσκευές συνθετικής …………………, οι οποίες δίνουν 
………………… για τηλεφωνικούς αριθµούς. 

19.  Οι οπτικοί δίσκοι ονοµάζονται έτσι, διότι σε αυτούς χρησιµοποιείται µία 
συσκευή ακτίνων laser για την ………………… και την ………………… 
των δεδοµένων. 

20.  Οι …………………, που αποθηκεύουν εικόνες, µπορούν να συνδυάζονται 
µε ένα τηλεχειριστήριο ή έναν …………………, ώστε να παρουσιάζουν την 
κάθε εικόνα κατ’ επιλογή. 
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α µε τις προτάσεις της στήλης Β, 
βάζοντας το σωστό αριθµό στις παρενθέσεις της στήλης Α. 
1. Σε ένα πληκτρολόγιο υπολογιστή υπάρχουν αρκετά πλήκτρα, τα οποία δεν 

υπάρχουν σε µία γραφοµηχανή, όπως τα πλήκτρα 
Α Β 

 
 
 
 
(   )  delete (σβήσε) 
(   )  τόξο 
(   )  control (έλεγχος) 
 

1.  επιτρέπει τη µετακίνηση του δροµέα στην 
οθόνη 

2.  επιτρέπει την εµφάνιση νέων δεδοµένων 
στην οθόνη 

3.  απαλείφει χαρακτήρες, οι οποίοι έχουν ήδη 
γραφεί 

4.  επιτρέπει την ενεργοποίηση ορισµένων δυ-
νατοτήτων του υπολογιστή και του λογι-
σµικού 

5.  επιτρέπει την εκµετάλλευση των προγραµ-
µάτων γραφικών 

 

2. Σήµερα υπάρχουν διάφοροι τύποι ταµπλετών ψηφιοποίησης, όπως 
Α Β 

 
 
 
(   )  ταµπλέτα τύπου κεραίας 

- ποµπού 
(   )  ταµπλέτα µε µηχανικό 

βραχίονα 
(   )  ακουστική ταµπλέτα 
 

1.  έχει µία ακίδα, η οποία ενεργοποιεί ποτεν-
σιόµετρα 

2.  επιτρέπει να σχεδιάζεις µε ένα οποιοδήποτε 
αιχµηρό όργανο 

3.  είναι κατασκευασµένη από πλέγµα λεπτού 
σύρµατος, ενώ η ακίδα (πένα) στέλνει σή-
µατα, καθώς κινείται 

4.  έχει µία ακίδα, η οποία εκπέµπει ηχητικά 
σήµατα, τα οποία συλλέγονται µε µικρό-
φωνα στα άκρα της ταµπλέτας 

5.  είναι ουσιαστικά ένα “σάντουϊτς” από υλι-
κά διπλής στρώσης, τα οποία είναι αγωγοί 
του ηλεκτρισµού 
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3. Σήµερα, διατίθενται τρία διαφορετικά είδη ποντικιών, δηλαδή 
Α Β 

 
 
 
 
 
 
(   )  το µηχανικό ποντίκι 
(   )  το οπτικό ποντίκι 
(   )  το οπτικό - µηχανικό 

ποντίκι 
 

1. έχει εσωτερικά δύο φωτοδιόδους (LED) και 
δύο δίσκους µε εγκοπές για να περνά το φως, 
το οποίο συλλέγεται µε ένα αισθητήρα 

2. έχει εξωτερικά µια λαστιχένια σφαίρα, η οποία 
περιλαµβάνει τρανζίστορ για την συλλογή των 
µηχανικών ταλαντώσεων 

3. φέρει εξωτερικά µία κινούµενη λαστιχένια 
σφαίρα και εσωτερικά έχει κυλίνδρους και 
δίσκους µε ηλεκτρικές επαφές, οι οποίες 
στέλνουν σήµατα στον υπολογιστή 

4. φέρει εξωτερικά δύο κοµβία και εσωτερικά δύο 
ποτενσιόµετρα, τα οποία στέλνουν κάθε φορά 
ένα µικρό ηλεκτρικό ρεύµα στον υπολογιστή 

5. έχει εσωτερικά δύο φωτοδιόδους (LED), ένα 
καθρέπτη και ένα αισθητήρα φωτός και κινεί-
ται πάνω σε ειδική κατοπτρική επιφάνεια, η 
οποία διαθέτει λεπτό πλέγµα 

 
4. Οι πιο συνηθισµένοι εκτυπωτές είναι οι εκτυπωτές ακίδων (dot matrix), οι 

οποίοι έχουν τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 
Α Β 

 
(   )  κεφαλή εκτύπωσης 
(   )  διαµόρφωση 

γραµµάτων 
(   )  εκτυπωτές ποιοτικών 

γραµµάτων 
 

1.  οι έξοδοι τους µπορεί να είναι “γρήγορες αλλά 
βρώµικες” 

2.  µπορεί να έχουν 24 ή περισσότερες ακίδες 
3.  κατασκευάζεται από µία σειρά µεταλλικών 

καρφίδων µε αιχµηρά άκρα (ακίδες) 
4.  απαιτούν περισσότερο χρόνο για καλύτερη 

ποιότητα εξόδου 
5.  οι ακίδες κτυπούν τη µελανοταινία πάνω στο 

χαρτί και σηµειώνουν µικρές στιγµές µελάνης 
στο χαρτί 
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5. Οι εκτυπωτές Laser έχουν την ίδια τεχνολογία µε τα µηχανήµατα παραγωγής 
φωτοαντιγράφων και χαρακτηρίζονται από: 

Α Β 
 
(   )  την ακτίνα laser 
(   )  το τύµπανο 
(   )  την πούδρα γραφίτη 

(toner) 
 

1. φορτίζεται ηλεκτροστατικά και ελκύει µι-
κροσκοπικά σωµατίδια της πούδρας γραφί-
τη 

2. είναι συνάρτηση του υλικού περισσότερο 
και όχι του λογισµικού 

3. είναι ακριβή, αλλά παράγει εικόνες υψηλής 
ποιότητας 

4. κάνει την εικόνα ορατή και λιώνει µε τη 
θερµότητα 

5. οδηγείται από ένα υπολογιστή και αφήνει 
µία ηλεκτροστατικά φορτισµένη εικόνα στο 
τύµπανο 

 
6. Οι σχεδιογράφοι έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

Α Β 
 
(   )  χρησιµοποιούν πολλές 

πένες 
(   )  έχουν οριζόντια διάταξη 
(   )  έχουν τύµπανο 
 

1.  µετακινεί την πένα κατά µήκος του άξονα 
Χ, ενώ το χαρτί κινείται στον άξονα Υ 

2.  καταλαµβάνεται περισσότερος χώρος, 
επειδή το χαρτί κρέµεται από δύο πλευρές 

3.  κάνουν το σχεδιογράφο πιο εύχρηστο 
4.  το χαρτί συγκρατείται σε κάποια θέση, ενώ 

µία πένα κινείται κατά µήκος του 
οριζόντιου (Χ) και του κάθετου άξονα (Υ) 

5.  αλλάζονται οι πένες, κάθε φορά που πρέπει 
να χρησιµοποιηθεί ένα καινούργιο χρώµα 
στη σχεδίαση 
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7. Οι συσκευές εγγραφής σε ταινίες και οι εικονοθέτες έχουν τα επόµενα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

Α Β 
 
 
(   )  δηµιουργούν γραφήµατα 
(   )  εγγράφουν σε ταινίες 
(   )  εικονοθετούν 
 

1.  οπτικές ίνες ή ακτίνες laser, εκτελούν 
αποτυπώσεις σε φωτογραφικό χαρτί 

2.  παράγονται ασπρόµαυρες εικόνες υψηλής 
ποιότητας 

3.  παράγονται διαφάνειες, οι οποίες προσαρ-
µόζονται σε πρέσσες εκτύπωσης 

4.  απαιτείται ειδικό λογισµικό 
5.  µία συσκευή laser “σχεδιάζει” πάνω σε ένα 

φωτοευαίσθητο φιλµ 
 
 
8. Τα µαγνητικά µέσα αποθήκευσης δεδοµένων έχουν ορισµένα χαρακτηριστι-

κά γνωρίσµατα 
Α Β 

 
 
 
(   )  κάνουν εγγραφή 

δεδοµένων 
(   )  περιέχουν οξείδια 
(   )  κάνουν “ανάγνωση” 

δεδοµένων 
 

1.  η µαγνητική κεφαλή περνά πάνω από τα 
οξείδια και στέλνει τα δεδοµένα στον υπο-
λογιστή 

2.  ένας µαγνήτης εγγράφει τα δεδοµένα 
3.  είναι µικροσκοπικά σωµατίδια τοποθετηµέ-

να σε µία πλαστική βάση 
4.  η µαγνητική κεφαλή περνά πάνω από τα 

οξείδια, ώστε να τα µαγνητίζει κατά ένα 
ακριβή σχηµατισµό 

5.  είναι µικροσκοπικά σωµατίδια από οξείδιο 
του ψευδαργύρου, τα οποία έχουν τοπο-
θετηθεί σε µεταλλική βάση 
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9. Οι σκληροί δίσκοι αποθήκευσης έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµα-
τα 

Α Β 
 
 
(   )  ταχύτητα 
(   )  διαθέτουν κασέτες 
(   )  έχουν οδηγούς 
 

1.  είναι µεγαλύτερη από 3600 m/hr 
2.  είναι µικρότερη ή ίση µε 100 RPM 
3.  είναι πολύ µεγαλύτερη από την ταχύτητα 

ενός εύκαµπτου δίσκους 
4.  περιστρέφουν ένα ή περισσότερους δίσκους 
5.  είναι δίσκοι, που µπορούν να αφαιρεθούν 

 
 

10. Ένας δίσκος CD-ROM έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
Α Β 

 
 
 
(   )  κάνει εγγραφή 

δεδοµένων 
(   )  κάνει ανάγνωση 

δεδοµένων 
(   )  κατασκευάζονται µε 

ιδιαίτερο τρόπο 
 

1. χρησιµοποιούνται αντίγραφα από αλουµί-
νιο, τα οποία αλείφονται µε πλαστικό υλικό 

2. µία δέσµη ακτίνων laser χαράζει εκατοµµύ-
ρια µικροσκοπικές οπές σε ένα πρότυπο δί-
σκο 

3. δηµιουργούνται αντίγραφα από σιδηροµα-
γνητικό υλικό, τα οποία αλείφονται µε πλα-
στικό υλικό 

4. δηµιουργούνται αντίγραφα από πλαστικό 
υλικό, το οποίο αλείφεται µε ανακλαστικό 
στρώµα αλουµινίου 

5. η ακτίνα laser ανακλάται από την επιφάνεια 
µε τις µικρολακκούβες και στέλνει τα δε-
δοµένα στον υπολογιστή 
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11. Οι δίσκοι WORM έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
Α Β 

 
(   )  κάνουν ανάγνωση 

δεδοµένων 
(   )  κάνουν εγγραφή 

δεδοµένων 
(   )  έχουν µεταλλική 

επίστρωση 

1. είναι εύκαµπτη και δεν τρυπιέται εύκολα 
2. µία ανακλαστική ακτίνα laser πέφτει στη 

µεταλλική επίστρωση 
3. µία ακτίνα laser ανοίγει µικροσκοπικές 

τρύπες στη µεταλλική επίστρωση 
4. είναι επιφανειακή και διάτρητη 
5. µία ανακλαστική ακτίνα φωτός πέφτει στη 

µεταλλική επίστρωση 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Να αναφέρετε λεπτοµερώς 6 βασικά κριτήρια (παραµέτρους) για την αγορά 

ενός υπολογιστή. 
 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Πώς δηµιουργείται ο στοιχειώδης µαγνητισµός σε ένα άτοµο; 
2. Πώς θα επιλέξετε τα επόµενα συνοδευτικά εξαρτήµατα ενός υπολογιστή: 

Οθόνη, οδηγός δίσκων, µέγεθος της µνήµης RAM; 
3. Πώς θα επιλέξετε τα επόµενα συνοδευτικά εξαρτήµατα ενός υπολογιστή: 

Τύπος του εκτυπωτή, διαποδιαµορφωτής (modem), ταχύτητα και δυνατότητα 
µεταφοράς του υπολογιστή; 

4. Ποια πλεονεκτήµατα δίνει η άνεση χώρου κατά την εγκατάσταση ενός 
υπολογιστή; 

5. Ποια είναι η σωστή θέση των χεριών και των καρπών κατά τη χρήση του 
πληκτρολογίου; 

6. Ποια είναι η σωστή θέση των ποδιών και των µ ηρών κατά τη διάρκεια της 
χρήσης ενός υπολογιστή και τι είδους καρέκλα θα πρέπει να διαθέτουµε; 

7. Ποια είναι η σωστή απόσταση µεταξύ µατιών και οθόνης του υπολογιστή και 
ποια η σωστή γωνία µεταξύ τους; 
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8. Τι γνωρίζετε για τον σωστό φωτισµό στο χώρο εργασίας µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές; 

9. Τι γνωρίζετε για την επίδραση της εργασίας σε υπολογιστή πάνω στους µύες 
του σώµατος; Πώς αντιµετωπίζεται; 

 
• Ερώτηση κρίσης 
1.  Γιατί ένας υπολογιστής µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα υγείας στο 

(στη) χρήστη; 
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Οι Εφαρµογές των Υπολογιστών 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Το modem είναι ένα κλασσικό παράδειγµα αναλογικού 

/ ψηφιακού µετατροπέα.  
 

Σ Λ 
2. Τα δίκτυα µεγάλης εµβέλειας λειτουργούν κατά τον 

ίδιο τρόπο, που λειτουργούν τα τοπικά δίκτυα.  
 

Σ Λ 
3. Τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου είναι πολύ 

χρήσιµα, αλλά χρησιµοποιούνται δυσκολότερα σε 
σύγκριση µε µία κλασσική γραφοµηχανή.  

 
 

Σ Λ 
4. Τα µικροκύµατα είναι ορατά, παρά το γεγονός ότι 

έχουν πολύ µικρό µήκος κύµατος.  
 

Σ Λ 
5. Τα µικροκύµατα χρησιµοποιούνται τόσο για την 

αποστολή δεδοµένων από ένα υπολογιστή στον άλλο, 
όσο και στους φούρνους για το ψήσιµο φαγητών.  

 
 

Σ Λ 
6. Ένας κατάλογος µε τις διευθύνσεις και τους αριθµούς 

τηλεφώνων των πελατών µιας εταιρείας αποτελεί βάση 
δεδοµένων.  

 
 

Σ Λ 
7. Τα τηλεοµοιότυπα (fax) µπορούν να λειτουργούν 

αυτόνοµα ή µαζί µε ένα υπολογιστή.  
 

Σ Λ 
8. Ο προσδιορισµός των διαστάσεων κατά το σχεδιασµό µε 

τη βοήθεια υπολογιστή γίνεται στο τέλος από τον χρή-
στη. 

 
Σ Λ 

9. Οι αισθητήρες ενός ροµπότ λειτουργούν σε µεγάλο 
βαθµό µε τον ίδιο τρόπο, που λειτουργούν τα νεύρα 
στο νευρικό σύστηµα του ανθρώπου. 

 
 

Σ Λ 
10. Οι εταιρείες λογισµικού ξοδεύουν σήµερα πολύ λιγό-  
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τερα ποσά για να παράγουν παιχνίδια για υπολογιστές. Σ Λ 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Τα σήµατα πρέπει αρχικά να µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα διότι 

α) τα δεδοµένα από τις άλλες συσκευές έχουν διαφορετικές µορφές.  
β) είναι τα µόνο σήµατα, τα οποία µπορεί να “αντιληφθεί” ένας υπολογιστής.  
γ) µπορούν να υποστούν πολύ ταχύτερη επεξεργασία.  
δ) οι υπολογιστές δεν δέχονται συνήθως αναλογικά σήµατα. 

 
2. Στο δυαδικό σύστηµα 

α) η ύπαρξη χαµηλής τάσης υποδηλώνει το µηδέν (0) και η απουσία τάσης το 
ένα (1). 

β) η ύπαρξη χαµηλής τάσης υποδηλώνει το δύο (2) και η απουσία τάσης το 
ένα (1). 

γ) η ύπαρξη χαµηλής τάσης υποδηλώνει το ένα (1) και η απουσία τάσης το 
µηδέν (0). 

δ) κάθε δεδοµένο εκφράζεται σε ψηφιακή µορφή µε τους αριθµούς 1 και 2. 
 
3. Οι δίαυλοι µετάδοσης δεδοµένων είναι 

α) κανάλια επικοινωνίας µεταξύ δύο σταθµών.  
β) τα µέσα που µεταφέρουν µηνύµατα µεταξύ δύο υπολογιστών. 
γ) δίαυλοι µετάδοσης ραδιοφωνικών σηµάτων. 
δ) κανάλια για την τοποθέτηση οπτικών ινών. 

 
4. Ο διαποδιαµορφωτής (modem) προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις 

α) moderation demoderation. 
β) modernization demodernization. 
γ) modification demodification. 
δ) modulation demodulation. 
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5. Το modem (διαποδιαµορφωτής) είναι απαραίτητο για να  
α) συνδεθεί ένας υπολογιστής µε άλλους υπολογιστές. 
β) συνδεθεί µία συσκευή fax µε άλλες συσκευές fax. 
γ) συνδεθεί ένας υπολογιστής µε πολλές συσκευές fax. 
δ) συνδεθεί ένας υπολογιστής µε πολλές µονάδες εξόδου. 
 

6. Η µετατροπή ψηφιακών δεδοµένων σε µία σειρά  αναλογικών τόνων 
ονοµάζεται 
α) αποδιαµόρφωση. 
β) διαφόριση. 
γ) διαµόρφωση. 
δ) ολοκλήρωση. 
 

7. Η µετατροπή των αναλογικών τόνων (σηµάτων) σε ψηφιακά δεδοµένα, τα 
οποία “αντιλαµβάνεται” ένας υπολογιστής ονοµάζεται 
α) διαφόριση. 
β) αποδιαµόρφωση. 
γ) διαποδιαµόρφωση. 
δ) ολοκλήρωση. 

 
8. Η µονάδα baud µετρά 

α) αναλογικά σήµατα ανά δευτερόλεπτο. 
β) ψηφιακά σήµατα ανά δευτερόλεπτο. 
γ) δυαδικά ψηφία (bits) ανά πρώτο λεπτό (min). 
δ) δυαδικά ψηφία (bits) ανά δευτερόλεπτο (sec). 
 

9.  Τα δίκτυα υπολογιστών, τα οποία στέλνουν πληροφορίες σε µικρές αποστά-
σεις, ονοµάζονται στα αγγλικά  
α) LEN. 
β) LAN. 
γ) LIN. 
δ) LAAN. 
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10. Τα µικροκύµατα είναι: 
α) κύµατα αέρα µε µήκος κύµατος από 2 έως 10 mm. 
β) κύµατα ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας µε µήκος κύµατος από 0,1 έως 1 mm. 
γ) κύµατα ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας µε µήκος κύµατος από 1 mm έως 30 cm. 
δ) κύµατα αποκλειστικά για αποστολή δεδοµένων. 

 
11. Ένα πρόγραµµα λογιστικών φύλλων (spreadsheets): 

α) παράγει ενηµερωτικές επιστολές. 
β) παρουσιάζει θέµατα της επιχείρησης σε διασκέψεις. 
γ) υπολογίζει τα διαγράµµατα πωλήσεων. 
δ) παρακολουθεί προϋπολογισµούς και άλλα χρηµατοδοτικά θέµατα. 

 
12.  Η επικοινωνία µε τηλεοµοιότυπα (fax) είναι ταχύτερη και φθηνότερη από το 

νυχτερινό ταχυδροµείο, όταν 
α) πολλά κείµενα στέλνονται σε µικρό χρονικό διάστηµα. 
β) γίνεται κατά τη διάρκεια της µέρας, οπότε το κόστος της τηλεφωνικής 

χρέωσης είναι χαµηλό. 
γ) όλα τα τηλεοµοιότυπα συνδέονται µε υπολογιστές. 
δ) τα κείµενα στέλνονται ξεχωριστά από τις εικόνες. 

 
13. Ο σχεδιασµός µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ονοµάζεται στα 

αγγλικά 
α) CAM. 
β) CARR. 
γ) COM. 
δ) CAD. 

 
14.  Μόλις εγκριθεί ο σχεδιασµός ενός προϊόντος, ο υπεύθυνος µεταποίησης φροντί-

ζει 
α) να αποθηκεύσει µε ασφάλεια τα σχέδια. 
β) να βρει τις κατάλληλες πρώτες ύλες. 
γ) να βρει και να διαµορφώσει τα εργαλεία. 
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δ) να εντοπίσει το κατάλληλο εργατικό προσωπικό. 
15. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον έλεγχο της παραγωγής 

προϊόντων ονοµάζεται 
α) ενοποιηµένη µεταποίηση µε υπολογιστές. 
β) µεταποίηση µε τη βοήθεια υπολογιστή. 
γ) ποιοτικός έλεγχος µε τη βοήθεια υπολογιστή. 
δ) σχεδιασµός µε τη βοήθεια υπολογιστή. 

 

16. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον έλεγχο της παραγωγής 
προϊόντων ονοµάζεται στα αγγλικά 
α) CAD. 
β) CAS. 
γ) CARR. 
δ) CAM. 

 

17. Η πλήρης διαδικασία µεταποίησης µε τη βοήθεια των υπολογιστών ονοµά-
ζεται 
α) µεταποίηση µε τη βοήθεια υπολογιστή. 
β) έλεγχος της παραγωγής µε τη βοήθεια υπολογιστή. 
γ) σύστηµα διαχείρισης υλικών µε τη βοήθεια υπολογιστή. 
δ) ενοποιηµένη µεταποίηση µε υπολογιστές. 

 

18. Η πλήρης διαδικασία µεταποίησης µε τη βοήθεια υπολογιστή ονοµάζεται στα 
αγγλικά 
α) CAM. 
β) CAD. 
γ) COM. 
δ) CIM. 

 

19. Οι µαύρες λωρίδες ή ραβδώσεις, οι οποίες τυπώνονται στις συσκευασίες 
είναι γνωστές σαν 
α) λωρίδες ανάγνωσης του προϊόντος. 
β) παγκόσµιος κώδικας του προϊόντος. 
γ) λωρίδες πώλησης του προϊόντος. 
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δ) λωρίδες αποθεµατικών του προϊόντος. 
20. Οι ραβδώσεις αντιπροσωπεύουν 

α) γράµµατα. 
β) αλφαβητικούς χαρακτήρες. 
γ) τα γνωστά γεωµετρικά σχήµατα. 
δ) αριθµούς. 
 

21.  Η τηλεεικονογραφία (videotex) επιτρέπει τη λήψη κειµένου ή γραφήµατος 
α) από ένα υπολογιστή σε ένα άλλο. 
β) από ένα υπολογιστή σε ένα τηλεοµοιότυπο (fax). 
γ) από ένα υπολογιστή στην οθόνη µιας τηλεόρασης. 
δ) από ένα υπολογιστή σε τοπικό δίκτυο υπολογιστών. 
 

22.  Οι “τηλεαγορές” και οι “τηλετραπεζικές συναλλαγές” ονοµάζονται έτσι, επει-
δή πραγµατοποιούνται από µεγάλες αποστάσεις χρησιµοποιώντας το 
σύστηµα 
α) οπτικής πρόσληψης δεδοµένων. 
β) τηλεκειµενογραφίας. 
γ) έγχρωµης καλωδιακής τηλεόρασης. 
δ) τηλεοµοιοτυπίας. 
 

23.  Το σύστηµα, το οποίο µπορεί να µας εκπαιδεύσει πώς να πετάµε µε αερο-
πλάνο ονοµάζεται 
α) οπτικό µαγνητοσκόπιο. 
β) τηλεοπτικό µαγνητοσκόπιο. 
γ) διαλογικό µαγνητοσκόπιο. 
δ) µαγνητοσκόπιο οπτικών δεδοµένων. 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού  
Α. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες 
λέξεις επιλέγοντας από τη σειρά λέξεων πάνω από κάθε ερώτηση.  

1.  ένταση, τάση, ενέργεια, διεργασία 
Στο φυσικό κόσµο, η ………………… δεν εµφανίζεται σε καταστάσεις 
ανοικτού / κλειστού κυκλώµατος. Για παράδειγµα, τα ηχητικά σήµατα είναι 
συνεχή, ενώ η ………………… τους µπορεί να ποικίλει.  

2.  αριθµός, διαµορφωτής, χαρακτήρας, µετατροπέας 
Ένας αναλογικός / ψηφιακός ………………… κάνει αναγνώσεις σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα και εκχωρεί ένα ………………… για κάθε ανάγνωση.  

3.  κασέτα, αποθήκευση, επέκταση, πλακέτα 
Μία υποδοχή ………………… είναι ένα σηµείο του υπολογιστή, στο οποίο 
µπορούν να προσαρµόζονται ειδικές ………………… υπολογιστών.  

4.  δίκτυο, κύκλωµα, όνοµα, ψηφίο 
Ένας υπολογιστής σε ………………… διακοπτών µπορεί να στέλνει 
πληροφορίες σε άλλους υπολογιστές, χρησιµοποιώντας αριθµούς ανάγνωσης 
ή ………………… .  

5.  τηλεφωνικός, τοπικός, τηλεοµοιοτυπικός, αποµονωµένος 
Τα δίκτυα διακοπτών µπορεί να είναι ………………… ή να βασίζονται σε 
ένα ………………… σύστηµα.  

6.  διαµορφωτής, ποµπός, διαποδιαµορφωτής, υπολογιστής 
Στα δίκτυα µεγάλης εµβέλειας χρησιµοποιούνται ………………… σε κάθε 
άκρο του δικτύου, ενώ τα δεδοµένα στέλνονται µε ………………… µέσω 
τηλεφωνικών γραµµών. 

7.  είσοδος, εκτύπωση, έκδοση, έξοδος 
Το προηγµένο λογισµικό και οι ………………… υψηλής ποιότητας µε 
εκτυπωτές Laser έκαναν πραγµατικότητα τις επιτραπέζιες ………………… .  

8.  πρόγραµµα, σχέδιο, µηχάνηµα, άτοµο 
Αν χρησιµοποιηθούν οι πληροφορίες, που δηµιουργεί το σύστηµα 
σχεδιασµού CAD, τότε είναι δυνατόν να γίνουν πρόσθετα ………………… 
για υπολογιστές, τα οποία θα ελέγχουν τα ………………, που 
κατασκευάζουν ένα προϊόν.  

9.  αντίδραση, ανάδραση, πληροφορία, θέση 
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Ο υπολογιστής επεξεργάζεται τις ………………… των αισθητήριων και 
παρέχει ………………… .  

10.  απόθεµα, άτοµο, εµπόρευµα, κέρδος 
Οι υπολογιστές χρησιµοποιούνται για να παρακολουθούν την κίνηση των 
…………………, ενώ οι περισσότερες ταµειακές µηχανές είναι ταυτόχρονα 
υπολογιστές, οι οποίοι παρακολουθούν τα ………………… του 
καταστήµατος. 

11.  έγχρωµη, καλωδιακή, διπλή, τριπλή 
Ορισµένες εταιρείες ……………… τηλεόρασης πειραµατίζονται µε 
τηλεοπτικά καλώδια ………………… κατεύθυνσης. 

 
Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες 
λέξεις.  

1.  Ένα ………………… σήµα µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα συνεχώς 
………………… ηλεκτρικό µέγεθος (π.χ. τάση).  

2.  Οι υπολογιστές µπορούν να συνδέονται µεταξύ τους µέσω ενός δικτύου 
………………… ή ενός δικτύου ………………… . 

3.  Τα δίκτυα υπολογιστών, τα οποία στέλνουν ………………… σε µικρές 
αποστάσεις, ονοµάζονται δίκτυα τοπικής ………………… . 

4.  ∆ύο επιχειρησιακοί τοµείς, οι οποίοι έχουν επηρεασθεί περισσότερο από 
τους υπολογιστές, είναι η ………………… και η γραµµατειακή 
………………… .  

5.  Αφού εγκατασταθεί το πρόγραµµα λογιστικών …………………, ο χρήστης 
εισάγει απλά τα …………………, τα οποία ξοδεύθηκαν και εισπράχθηκαν. 

6.  Μια βάση ………………… είναι ένας µεγάλος κατάλογος από µικρά 
………………… .  

7.  Τα τηλεοµοιότυπα µπορούν να συνδέονται σαν εξωτερικές συσκευές σε ένα 
υπολογιστή. Ακόµη, µέσα στον υπολογιστή, µπορεί να υπάρχει απλά µία 
………………… σε µία εγκοπή ………………… .  

8.  Ο χρήστης επιλέγει διάφορες λειτουργίες του ………………… 
χρησιµοποιώντας το ………………… ή την ταµπλέτα ψηφιοποίησης.  

9.  Η παραγωγή ενός προϊόντος απαιτεί τη χρήση διαφόρων ………………, 
όπως είναι οι τόρνοι και οι …………… για τη κοπή και τη διαµόρφωσή του.  
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10.  Ο αισθητήρας ενός υπολογιστή συγκεντρώνει στοιχεία, όπως είναι η 
…………………, το φως, η ………………… και τα µεταφέρει στον 
υπολογιστή ή στον µικροεπεξεργαστή. 

11.  Σε ένα κώδικα ραβδώσεων, αν µεταβάλλουµε το ………………… των 
γραµµών και των κενών …………………, µπορούµε να παράγουµε τους 
αριθµούς (1) έως εννέα (9).  

12.  Η ανάγνωση των ραβδώσεων γίνεται µε µία συσκευή …………………, η 
οποία χρησιµοποιεί ………………… laser.  

13.  Σε ένα εστιατόριο “ταχείας εξυπηρέτησης”, όταν ο υπάλληλος πιέζει το 
πλήκτρο “σάντουιτς µε µπιφτέκι”, τότε ο υπολογιστής εµφανίζει το 
………………… καταγράφει µία ακόµη πώληση στο ………………… της 
απογραφής.  

14.  Για να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήµατα της τηλεεικονογραφίας (videotex), 
θα πρέπει οι χρήστες να συνδέσουν ένα ………………… και ένα 
………………… µε µία τηλεφωνική γραµµή.  
 

• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Α µε τις προτάσεις της στήλης Β, 
βάζοντας το σωστό αριθµό στις παρενθέσεις της στήλης Α. 
1. Για τη µετάδοση δεδοµένων διατίθενται διάφορες µορφές διαύλων και 

µεθόδων. 
Α Β 

 
 
(   )  ατµοσφαιρικοί δίαυλοι 
(   )  φυσικοί δίαυλοι 
(   )  µικροκύµατα 
 

1.  δέσµες φωτός laser 
2.  στέλνονται σε µικρές αποστάσεις ή εκπέ-

µπονται από δορυφόρους µέσα στην 
ατµόσφαιρα 

3.  καλώδια αλουµινίου ή χάλυβα 
4.  δεν απαιτούνται καλώδια 
5.  συνδέουν υπολογιστές µέσω χάλκινων 

καλωδίων ή οπτικών ινών 
2. Σήµερα, όλες οι εργασίες για την παραγωγή ενός προϊόντος εκτελούνται από 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε τη χρήση κατάλληλων προγραµµάτων, όπως 
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Α Β 
 
 
(   )  CAM 
(   )  CIM 
(   )  CAD 
 

1. εκτελεί ένα πλήρες κατασκευαστικό σχέδιο 
2. βρίσκει τους κατάλληλους αγοραστές 
3. διαχειρίζεται υλικά, κάνει ποιοτικό έλεγχο, 

παράγει, εκτελεί τη συναρµολόγηση και 
τον έλεγχο της παραγωγής 

4. εκτελεί τον έλεγχο των µηχανηµάτων, τα 
οποία κατασκευάζουν το προϊόν 

5. τοποθετεί τους κατάλληλους εργάτες στις 
σωστές θέσεις 

 
 
3. Τα τρία βασικά είδη τηλεπικοινωνίας είναι: 

Α Β 
 
 
 
(   )  τηλεοµοιοτυπία (fax) 
(   )  οπτική λήψη δεδοµένων 

(view - data) 
(   )  τηλεκειµενογραφία 

(teletext) 
 

1. η ανθρώπινη φωνή φθάνει από ένα σηµείο 
σε ένα άλλο µέσω καλωδίων 

2. το µήνυµα φαίνεται στην οθόνη της 
τηλεόρασης του δέκτη, αλλά ο δέκτης δεν 
µπορεί να στείλει πληροφορίες πίσω στην 
πηγή 

3. το κείµενο στέλνεται από ένα σηµείο σε 
ένα άλλο µέσω τηλεφωνικών γραµµών 

4. το µήνυµα φαίνεται στην οθόνη της τηλεό-
ρασης του δέκτη, ο οποίος έχει τη δυνατό-
τητα να επικοινωνεί µε τον υπολογιστή, 
που στέλνει το µήνυµα 

5. ένα modem στέλνει το κείµενο από ένα ση-
µείο σε ένα άλλο αποµακρυσµένο modem 

 
 
• Ερωτήσεις διάταξης 
Στις επόµενες ερωτήσεις να τοποθετήσετε τις προτάσεις σε σωστή σειρά, βάζοντας 
τα γράµµατα των προτάσεων δίπλα στους αντίστοιχους αριθµούς.  
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1. Η µετάδοση δεδοµένων από ένα υπολογιστή σε έναν άλλο γίνεται ως εξής:  
α) οι αναλογικοί τόνοι µεταφέρονται µε τηλεφωνικές γραµµές 
β) ένας διαποδιαµορφωτής (modem) αλλάζει τα ψηφιακά δεδοµένα στην 

έξοδο του πρώτου υπολογιστή σε µία σειρά αναλογικών τόνων 
γ) οι αναλογικοί τόνοι µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα 

1. (    )  2. (    )  3. (    ) 
 

2. Η λήψη δεδοµένων από ένα υπολογιστή, ο οποίος είναι συνδεµένος σε 
δίκτυο, γίνεται ως εξής: 
α) τα δεδοµένα λαµβάνονται 
β) τα δεδοµένα στέλνονται σε µία γραµµή επικοινωνίας, µε την οποία συν-

δέονται µερικοί υπολογιστές 
γ) η διεπαφή (interface) διαπιστώνει µε φιλτράρισµα, ποια δεδοµένα 

προορίζονται για τον υπολογιστή, µε τον οποίο αυτή συνδέεται 
δ) η διεπαφή αναγνωρίζει τα σήµατα, που την αφορούν 

1. (    )  2. (    )  3. (    )  4. (    ) 
 

3. Η µετάδοση (αποστολή) κειµένων ή εικόνων από µία συσκευή τηλεοµοιότυ-
που (fax) γίνεται ως εξής:  
α) διαποδιαµορφωτής (modem) 
β) κείµενο ή εικόνα 
γ) εκποµπή 
δ) σάρωση 

1. (    )  2. (    )  3. (    )  4. (    ) 
 

4. Η λήψη κειµένων ή εικόνων από ένα τηλεοµοιότυπο (fax) γίνεται ως εξής: 
α) διαποδιαµορφωτής (modem) του δέκτη 
β) θερµική εκτύπωση ή εκτύπωση µε laser 
γ) τηλεφωνικές γραµµές 
δ) λήψη 

1. (    )  2. (    )  3. (    )  4. (    ) 
5. Για να σχεδιασθεί µία γραµµή µέσω υπολογιστή, ακολουθείται η εξής 

διαδικασία:  
α) η γραµµή σχεδιάζεται στην επιθυµητή θέση µέσω ποντικιού ή ακίδας 
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β) ο υπολογιστής στέλνει τη σχεδιασµένη γραµµή στο σχεδιογράφο 
γ) η γραµµή εµφανίζεται στην οθόνη 
δ) ο χρήστης επιλέγει το είδος της επιθυµητής γραµµής 

1. (    )  2. (    )  3. (    )  4. (    ) 
 
6. Τα βιοµηχανικά ροµπότ του τύπου “σήκωσέ το και τοποθέτησέ το” 

ανυψώνουν εξαρτήµατα ή προϊόντα διαφόρων βαρών ελεγχόµενα µε ένα 
υπολογιστή µε την εξής διαδικασία: 
α) ο υπολογιστής ρυθµίζει την κατάλληλη πίεση 
β) οι αισθητήρες στις αρπαγές του ροµπότ µετρούν την ασκούµενη πίεση στο 

προϊόν 
γ) το ροµπότ σηκώνει και τοποθετεί το αντικείµενο µε ασφάλεια 
δ) το σήµα για την κατάλληλη (σωστή) πίεση φθάνει το µηχανισµό των 

αρπάγων 
1. (    )  2. (    )  3. (    )  4. (    ) 

 
7. Όταν ο υπάλληλος πωλήσεων µετακινεί τον κώδικα ραβδώσεων κατά µήκος 

της συσκευής σάρωσης, η οποία είναι ενσωµατωµένη στο πάνω µέρος του 
πάγκου του ταµείου, τότε συµβαίνουν τα εξής:  
α) ο διευθυντής του καταστήµατος γνωρίζει πόσες µονάδες από κάθε προϊόν 

έχουν πωληθεί συνολικά 
β) ο υπολογιστής εµφανίζει το κόστος του προϊόντος στην ταµειακή µηχανή 
γ) ο υπολογιστής ελέγχει τα αρχεία του για να “δει”, πόσο στοιχίζει το 

προϊόν, που πωλείται 
δ) ο υπολογιστής γράφει τον κωδικό αριθµό του προϊόντος, που πωλείται, σε 

ένα αρχείο, το οποίο παρακολουθεί, πόσες µονάδες από το προϊόν έχουν 
πωληθεί 

1. (    )  2. (    )  3. (    )  4. (    ) 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
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• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Να αναφέρετε τα κύρια συστατικά µέρη ενός απλού τοπικού δικτύου 

υπολογιστών και να εξηγήσετε τις λειτουργίες τους. 
2. Να αναφέρετε τα βασικά συστατικά µέρη ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών 

σε µία µεγάλη πανεπιστηµιούπολη. 
3. Να αναπτύξετε το γεγονός, ότι η µετάδοση δεδοµένων σε µεγάλες 

αποστάσεις έχει αλλάξει τον τρόπο εκτύπωσης και διανοµής των εφηµερίδων 
καθώς και τα πλεονεκτήµατα, τα οποία έχουν προκύψει. 

4. Να αναφέρετε µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα προϊόντων, που 
µπορούν να δηµιουργηθούν σε ένα γραφείο µε τη βοήθεια των 
προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου. 

5. Να εξηγήσετε, πώς ένας υπολογιστής µπορεί να διαχειρίζεται µία βάση 
δεδοµένων. 

6. Να αναφέρετε τρία βασικά πλεονεκτήµατα, τα οποία προκύπτουν κατά τη 
σύνδεση ενός τηλεοµοιότυπου (fax) µε υπολογιστή. 

7. Να αναφέρετε τα συστατικά µέρη ενός τυπικού συστήµατος σχεδιασµού µε 
υπολογιστή. 

8. Να αναφέρετε τρία συγκριτικά πλεονεκτήµατα του συστήµατος σχεδιασµού 
CAD. 

9. Να αναφέρετε µερικά παραδείγµατα εφαρµογών των αισθητήρων, στα οποία 
οι αισθητήρες αποτελούν τµήµα του συστήµατος ελέγχου ορισµένων 
µεταβλητών. 

10. Τι γνωρίζετε για την εκτέλεση τραπεζικών εργασιών µε το σύστηµα των 
πλαστικών πιστωτικών καρτών και τη χρήση υπολογιστών; 

11. Τι γνωρίζετε για το ηλεκτρονικό παιχνίδι PACMAN (πάκµαν); 
12. Μετά το πάκµαν (PACMAN) εµφανίσθηκαν πολλά καινούργια ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, που έγιναν επίσης πολύ δηµοφιλή. Σε τι διέφεραν αυτά από τον 
πάκµαν; 

13. Να περιγράψετε µία εφαρµογή του διαλογικού µαγνητοσκοπίου (interactive 
video) στην ιατρική επιστήµη. 

14. Ποιοι είναι οι σοβαρότεροι κίνδυνοι ζηµιών στις κεντρικές µονάδες 
επεξεργασίας των υπολογιστών (CPUS) και πώς αντιµετωπίζονται; 
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15. Να αναφέρετε τρία τουλάχιστον παραδείγµατα, στα οποία οι κώδικες 
ραβδώσεων (bar codes) επιταχύνουν τις διαδικασίες µιας επιχείρησης ή µιας 
επιστηµονικής έρευνας. 

16. Να περιγράψετε λεπτοµερώς τέσσερις τουλάχιστον εφαρµογές του δικτύου 
υπολογιστών ενός πανεπιστηµίου. 

 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Να αναφέρετε ένα σύντοµο παράδειγµα µετατροπής αναλογικού σήµατος σε 

ψηφιακό από τον πραγµατικό κόσµο.  
2. Τι γνωρίζετε για τα κατασκευαστικά στοιχεία των διαποδιαµορφωτών 

(modems). Να δώσετε σύντοµη απάντηση.  
3. Να αναφέρετε µία εφαρµογή του διαλογικού µαγνητοσκοπίου (interactive 

video) στη µετάδοση πληροφοριών, εκτός ιατρικής. 
4. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε για να διατηρούνται οι οθόνες σε καλή 

κατάσταση;  
5. Ποιοι είναι οι δύο µεγαλύτεροι κίνδυνοι ζηµιών στα πληκτρολόγια των 

υπολογιστών και πώς αντιµετωπίζονται;  
6. Ποια µέτρα πρέπει να παίρνετε, έτσι ώστε οι οδηγοί δίσκων, οι εύκαµπτοι 

και οι σκληροί δίσκοι να διατηρούνται σε καλή κατάσταση;  
7. Να αναφέρετε ένα τουλάχιστον παράδειγµα εφαρµογής των πλαστικών 

πιστωτικών καρτών εκτός των τραπεζικών συναλλαγών.  
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ “ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ”  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ και δικαιολογήστε την 
απάντησή σας.  
 
1.  Α.  Σε µια πανεπιστηµιούπολη, όλα τα γραφεία, τα δω-

µάτια των φοιτητών και τα κτίρια, που βρίσκονται 
µακριά, µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους.  

Β.  ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.  

 
 

Σ Λ 
 

2.  Α.  Τα δίκτυα υπολογιστών για πανεπιστήµια είναι µε-
γάλης χωρητικότητας και αφορούν µόνο τους 
υπολογιστές µέσα στο πανεπιστήµιο.  

Β.  ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 
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