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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

� Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 

1. Με ποιον τρόπο οι τηλεφωνικές συσκευές έχουν αντικαταστήσει την 
προσωπική επικοινωνία; 

2. Τι είναι τα beeper; 
3. Για ποιους άλλους σκοπούς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ραδιόφωνο και 
γενικά τα ραδιοσήµατα εκτός από ψυχαγωγικούς; 

4. Tι είναι τα ραδιόφωνα των πολιτών (CB’s); 
5. Να περιγράψετε σύντοµα την αρχή λειτουργίας του ρανταρ. 
6. Που βρίσκουν εφαρµογή τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης; 
7. Ποια είναι η επίδραση της δηµόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης σε σχέση 
µε:α) την ψυχαγωγία, β)την εκπαίδευση, γ)τη διαφήµιση, δ)την 
πληροφόρηση; 

8. Ποια είναι η λειτουργία του τηλεοπτικού σεναρίου; 
9. Να απαριθµήσετε τα είδη φωτισµού που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή ενός τηλεοπτικού προγράµµατος 

10. Να περιγράψετε σύντοµα τη διαδικασία εγγραφής ενός τηλεοπτικού 
προγράµµατος σε ταινία. 

11. Με ποιο τρόπο οι τηλεφωνικές συσκευές έχουν αντικαταστήσει τις 
αίθουσες συνεδριάσεως στις επιχειρήσεις; 

12. Να προσδιορίσετε πως οι έννοιες της 
επικοινωνίας:σχεδιασµός,κωδικοποίηση,αποθήκευση,ανάκτηση,µετάδοση 
και λήψη συσχετίζονται µε την παραγωγή ενός τηλεοπτικού 
προγράµµατος, την εγγραφή του σε ταινία και τη δοκιµαστική προβολή του 
προγράµµατος. 

13. Που βρίσκουν εφαρµογή τα ραντάρ; 
 

 

� Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

 
1. Ο φωτισµός-κλειδί τοποθετείται: 
a) Πάνω και πίσω από το αντικείµενο 
b) Πάνω και κάτω από το αντικείµενο 
c) Εµπρός και προς τη µεριά του αντικειµένου 
d) Τίποτε από τα παραπάνω 
 
2. Τα µικρόφωνα boom χρησιµοποιούνται: 
a) Στους ραδιοφωνικούς δέκτες 
b) Στα τηλεοπτικά γυρίσµατα 
c) Σε κινούµενα µέρη στο στούντιο 
d) Τίποτε από τα παραπάνω 
 
3. Τα µαλακά φώτα γεµίσµατος χρησιµοποιούνται για να: 
a) Γεµίσουν τις ασπρόµαυρες σκηνές 
b) Τονίσουν τις σκιές που δηµιουργούνται από το φωτισµό-κλειδί. 
c) Εξαφανίσουν τις σκιές που δηµιουργούνται από το φωτισµό-κλειδί 
d) Τίποτε από τα παραπάνω 
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4. Ο εικονολήπτης είναι υπεύθυνος για τη: 
a) Λήψη σωστού ήχου 
b) Μεταφορά των καµερών λήψης 
c) Λήψη και µαγνητοσκόπηση των τηλεοπτικών σκηνών 
d) Τίποτε από τα παραπάνω 
 
5. Μαγνητοσκόπηση από τα χαµηλά σηµαίνει ότι το αντικείµενο φαίνεται: 
a) Μικρότερο 
b) Όπως είναι πραγµατικά  
c) Μεγαλύτερο 
d) Τίποτε από τα παραπάνω 
 

6. Κλήση διασκέψεως ονοµάζεται η τηλεφωνική κλήση όπου: 
a) Ένας άνθρωπος µπορεί να µιλήσει µε το ίδιο τηλέφωνο µε πολλούς 
ανθρώπους ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές γραµµές 

b) Ένας άνθρωπος µπορεί να µιλήσει µε το ίδιο τηλέφωνο µε πολλούς 
ανθρώπους σε µία γραµµή 

c) Τρείς άνθρωποι µπορούν να συνοµιλούν ταυτόχρονα στην ίδια γραµµή 
d) Τίποτα από τα παραπάνω 
 
7. Το walkie-talkie είναι: 
a) Φορητό τηλέφωνο 
b) Φορητό ραδιοτηλεσκόπιο 
c) Φορητό ραδιοτηλέφωνο 
d) Τίποτε από τα παραπάνω 
 
8. Οι συσκευές ραντάρ χρησιµοποιούνται ως: 
a) Ηλεκτρονικές συσκευές ακρόασης 
b) Συσκευές µέτρησης ακτινοβολίας 
c) Συσκευές µέτρησης απόστασης 
d) Τίποτα από τα παραπάνω 
 
9. Η αρχη λειτουργίας του ρανταρ στηρίζεται στα: 
a) Οπτικά σήµατα 
b) Μαγνητικά σήµατα 
c) Ραδιοσήµατα 
d) Τίποτα από τα παραπάνω 
 
10. Τα ρανταρ µεταδίδουν: 
a) Μικροκύµατα 
b) Μακρά κύµατα 
c) Βραχέα κύµατα 
d) Τίποτα από τα παραπάνω 
 
11. Ο οπίσθιος φωτισµός τοποθετείται: 
a) Πάνω και πίσω από το αντικείµενο 
b) Πάνω και κάτω από το αντικείµενο 
c) Πάνω και προς τη µεριά του αντικειµένου 
d) Τίποτα από τα παραπάνω 
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12. Οι ερασιτέχνες παραγωγοί ραδιοφωνικών προγραµµάτων χρησιµοποιούν 
για τις εκποµπές τους τα: 

a) Μακρά κύµατα 
b) Μεσαία κύµατα 
c) Βραχέα κύµατα 
d) Τίποτα από τα παραπάνω 
 
 

� Να απαντήσετε µε σωστό ή λάθος 

 
1. Το κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης χρησιµοποιείται µόνο στις τράπεζες. 
2. Ο σκηνοθέτης είναι υπεύθυνος για το σωστό φωτισµό της σκηνής. 
3. Λήψη µε κεκλιµένη µηχανή δηµιουργεί ένα αίσθηµα γέλιου. 
4. Κατά τη µαγνητοσκόπηση το µικρόφωνο κρατιέται συνήθως εκτός του 
οπτικού πεδίου της συσκευής λήψης. 

5. Με τη χρήση του modem µπορούµε να αποστείλουµε πληροφορίες από 
έναν υπολογιστή σ’έναν άλλο µεσώ τηλετυπικών γραµµών. 

6. Η ραδιοφωνία αποτελεί είδος µονόδροµης επικοινωνίας. 
7. Οι ερασιτέχνες παραγωγοί ραδιοφωνικών προγραµµάτων χρησιµοποιούν 
τα µακρά κύµατα για τις εκποµπές τους. 

8. Τα walkie-talkie είναι συσκευές αµφίδροµης επικοινωνίας. 
9. Τα κινητά τηλέφωνα είναι συσκευές µονόδροµης επικοινωνίας. 
10. Τα ραδιόφωνα των πολιτών χρησιµοποιούν ραδιοκύµατα που ταξιδεύουν 
σε µεγάλες αποστάσεις. 

11. Ραντάρ σηµαίνει εντοπισµός κατεύθυνσης και εµβέλειας. 
12. Ο αριθµός 166 αποτελεί µια γραµµή άµεσης βοήθειας. 
 
 


