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Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Επωηήζειρ ανάπηςξηρ: 

 

1. Να αλαθέξεηε ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσληώλ. 

 

2. Να αλαθέξεηε δύν βαζηθνύο λόκνπο ηεο βαξύηεηαο. 

 

3. Πώο επεξεάδεη ε κάδα ελόο αληηθεηκέλνπ ηνλ ρώξν-ρξόλν γύξσ από απηό, ζύκθσλα κε ηε 

γεληθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο ηνπ Einstein; 

 

4. Πώο ε ηερλνινγία βνεζά ηνπο αλζξώπνπο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα αθνήο; 

 

5. Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ε ηερλνινγία βνεζά ηνπο ηπθινύο.  

 

6. Τη γλσξίδεηε γηα ηε ζπζθεπή, ε νπνία νλνκάδεηαη ‘δάζθαινο νκηιίαο’; 

 

7. Τη είλαη ηερληθόο ζρεδηαζκόο θαη ηη γξαθηθή παξαγσγή;  

 

8. Να αλαθέξεηε από ηξία παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ γηα θάζε ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο 

επηθνηλσληώλ. Γώζηε θαη παξαδείγκαηα νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ. 

 

9. Πνηα είλαη ηα βήκαηα ηεο κεζόδνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ; Δθαξκόζηε ηε κέζνδν γηα λα 

εξεπλήζεηε πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ηνπο ηνύο ησλ ππνινγηζηώλ. 

 

10. Δθαξκόζηε ηε κέζνδν επίιπζεο πξνβιεκάησλ γηα λα θάλεηε έξεπλα αγνξάο ελόο Ζ/Υ. 

 

11. Γηα πνην ιόγν δπγίδεηο ιηγόηεξν ζην θεγγάξη θαη γηαηί ην θεγγάξη δελ πέθηεη πάλσ ζηε γε; 

 

12. Τη είλαη ηειεπηθνηλσλία; Αλαθέξεηε ηξία παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ. 
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 Επγαζίερ: 

 

13. Να βξείηε επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία επηθνηλσληώλ. Γώζηε ηνπιάρηζην πέληε 

επαγγέικαηα αλά ηνκέα καδί κε κία ζύληνκε πεξηγξαθή. Αλαδεηήζηε ζηνηρεία από 

εγθπθινπαίδεηεο, βηβιία θαη από ην δηαδίθηπν. 

 

14. Δπηιέμηε έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ κε ππνινγηζηέο (computer control system) θαη 

πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  Αλαδεηήζηε ζηνηρεία από εγθπθινπαίδεηεο, βηβιία θαη 

από ην δηαδίθηπν. 

 

 Επωηήζειρ ηηρ μοπθήρ Σωζηό-Λάθορ: 

 

15. Βξείηε αλ νη επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζωζηέρ ή λάθορ θαη ζεκεηώζηε ηε ιέμε Σωζηό ή 

Λάθορ (Σ ή Λ) δίπια ζηελ θάζε πξόηαζε αληίζηνηρα: 

 

Α. Έλα απηνθίλεην απνηειεί θαζνιηθό ππόδεηγκα ζπζηήκαηνο.  

Β. Ζ αλάδξαζε ζπάληα έρεη επίπησζε ζην ζπλνιηθό ζύζηεκα.  

Γ. Πνιιά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγνύλ ρσξίο δίαπιν επηθνηλσλίαο.  

Γ. Έλα κεράλεκα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνλ άλζξσπν (ηνλ ρξήζηε ηνπ).  

Δ. Έλα ζύζηεκα ειέγρνπ κε ππνινγηζηή είλαη νπζηαζηηθά ππόδεηγκα θαζνιηθνύ 

ζπζηήκαηνο.  

Ση. Τα νινγξαθήκαηα απνηεινύλ θύξην νπηηθό ζύζηεκα.  

Ε. Οη ηειεθσληθέο γξακκέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ από 

Ζ/Υ.  

Ζ. Τν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο αμηνπνηείηαη πάληνηε άκεζα.  

Θ. Ζ βηνκεραλία εθηππώζεσλ είλαη ίζσο ε κεγαιύηεξε βηνκεραλία ζηνλ θόζκν.  

Η. Ζ γιώζζα θαη ην αιθάβεην είλαη ηερλνινγίεο επηθνηλσληώλ. 

Κ. Καηά ηελ εθηύπσζε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δε ρξεζηκνπνηείηαη κειάλε. 

Λ. Έλα θηλεηό ηειέθσλν απνηειεί θαζνιηθό ππόδεηγκα ζπζηήκαηνο. 

Μ. Ζ έξπλα είλαη εθαξκνζκέλε αλάπηπμε. 

Ν. Ο ηερληθόο ζρεδηαζκόο γίλεηαη κόλν κε ηε βνήζεηα Ζ/Υ.   
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 Επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ: 

 

16. Βξείηε ηε ζσζηή απάληεζε θαη βάιηε έλα θύθιν ζην γξάκκα α, β, γ ή δ αληίζηνηρα:  

 

Α. Ζ ηερλνινγία επηθνηλσληώλ πεξηιακβάλεη 

α) ηξία ζπζηήκαηα.      β) ηέζζεξα ζπζηήκαηα.  

γ) πέληε ζπζηήκαηα.      δ) έμη ζπζηήκαηα.  

Β. Τα πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα έρνπλ 

α) δύν εμόδνπο.      β) κία έμνδν.  

γ) πνιιέο εμόδνπο.      δ) ηξεηο εμόδνπο.  

Γ. Ο δίαπινο επηθνηλσλίαο ζε έλα ηειενπηηθό ζύζηεκα είλαη 

α) ν κεηαδόηεο (πνκπόο).     β) ν δέθηεο ηειεόξαζεο. 

γ) ε θεξαία ιήςεο. δ) ην ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα 

ζηελ αηκόζθαηξα. 

Γ. Μηα θσδηθνπνηεκέλε γξαθηθή παξάζηαζε κπνξεί λα κεηαδίδεηαη ζηηο εθεκεξίδεο κε  

α) ην ηαρπδξνκείν.      β) ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο.  

γ) ηελ εθηύπσζε θπιιαδίσλ.      δ) ηνλ εηδηθό κεηαθνξέα.  

Δ. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλδπαζκόο δηάθνξσλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο, ηόηε έρνπκε  

α) επηπινθή.       β) δηαθνπή.  

γ) εκπινθή.       δ) δηαπινθή. 

Ση. Ο αζύξκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε παιαηόηεξα  

α) ζηα αεξνζθάθε.      β) ζηα πινία.  

γ) ζηηο επηθνηλσλίεο μεξάο.     δ) ζηα ηξαίλα. 

Ε. Όηαλ δίλνπκε ζε έλα ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ηελ εληνιή λα εθηππώζεη έλα θείκελν ζηνλ 

εθηππσηή, ηόηε έρνπκε επηθνηλσλία 

α) αλζξώπνπ κε κεράλεκα.     β) κεραλήκαηνο κε άλζξσπν.  

γ) κεραλήκαηνο κε κεράλεκα.    δ) αλζξώπνπ κε εθηππσηή. 
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Ζ. Τα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ νλνκάδνληαη επίζεο  

α) ζπζηήκαηα εθπνκπήο ήρνπ. β) ζπζηήκαηα κεηάδνζεο 

εηθόλσλ. 

γ) ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο.  δ) ζπζηήκαηα απηόκαηνπ 

ειέγρνπ. 

Θ. Έλα ζθαξίθεκα ρξεζηκνπνηείηαη  

α) ζηελ ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ.   β) θαηά ηελ αξρηθή ζύιιεςε  

         ηεο ηδέαο ηνπ ζρεδίνπ. 

γ) όηαλ βξεζνύλ ζθάικαηα ζην ζρέδην.   δ) πάληνηε ζην εξγνηάμην. 

Η. Όηαλ ν ηερληθόο ζρεδηαζκόο γίλεηαη κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ηόηε νλνκάδεηαη 

α) CAM.       β) RAM. 

γ) CAD.       δ) ROM.  

Κ. Τα ζπζηήκαηα παξαγσγήο γξαθηθώλ είλαη επίζεο γλσζηά ζαλ  

α) απνηππώζεηο.      β) δηαθάλεηεο. 

γ) ζρέδηα.       δ) εθηππώζεηο. 

Λ. Ζ εθεύξεζε ηνπ ηειεθώλνπ ήηαλ απνηέιεζκα 

α) έξεπλαο.       β) ηύρεο.  

γ) ηεο έξεπλαο ηνπ Thomas Edison. δ) αλάπηπμεο. 

 

 Επωηήζειρ ζςμπλήπωζηρ κενών: 

 

17. Σπκπιεξώζηε ηα θελά ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ, βάδνληαο θαηάιιειεο ιέμεηο.  

 

Α. Έλα θαζνιηθό ππόδεηγκα ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ ___________, ηε ___________ 

θαη ηελ έμνδν.  

Β. Ζ κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ηελ ___________ θαη ε θαύζε ηεο βελδίλεο 

απνηειεί ηε ___________ ζην ζύζηεκα ‘απηνθίλεην’. 

Γ. Ζ εηζαγσγή θαπζίκνπ θαη ε θίλεζε ελόο απηνθηλήηνπ απνηεινύλ αληίζηνηρα ηελ  

___________ θαη ηελ  ___________ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γ. Ζ αλάδξαζε ζε έλα ζύζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ___________ ησλ ___________ . 

Δ. Τξία απαξαίηεηα κέξε ελόο ζπζηήκαηνο επηθνηλσληώλ είλαη ν ___________, ν 

___________ θαη ην κήλπκα. 

ΣΤ. Ζ ___________ κηαο γξαθηθήο  ___________ ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή γίλεηαη κε 

έλα ράξηε από δπαδηθά ςεθία (bits).  
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Ε. Τειεπηθνηλσλία είλαη ε ___________ από ___________  . 

Ζ. Τα ζπζηήκαηα ειέγρνπ κε ππνινγηζηέο ζπγθεληξώλνπλ ___________, επεμεξγάδνληαη 

δεδνκέλα θαη ηειηθά παξάγνπλ ___________, νη νπνίεο απνηεινύλ ζήκαηα ειέγρνπ γηα 

άιιεο ζπζθεπέο. 

Θ. Οη αηζζεηήξεο κπνξνύλ λα αληρλεύνπλ εξεζίζκαηα, όπσο ην θσο, ε ___________ θαη ε 

___________ . 

Η. Τα θσηνγξαθηθά νπηηθά ζπζηήκαηα επηθεληξώλνπλ ην ___________ ζε έλα πιηθό 

απνηύπσζεο, όπσο είλαη ην ___________ . 

Κ. Σπρλά, γηα ηελ αλαπαξαγσγή κηαο εηθόλαο ρξεζηκνπνηνύληαη ___________, 

___________ θαη πθαζκάηηλεο επηθάλεηεο. 

Λ. Τα ζπζηήκαηα ήρνπ θαη εηθόλαο αθνξνύλ θπξίσο ην ___________, ην ηειέθσλν θαη ην 

___________ . 

Μ. Έξεπλα είλαη ε ___________ λέαο  ___________ . 

Ν. Τα ___________ ηεο αλάπηπμεο είλαη έλα ___________ ή κία κέζνδνο. 

Ξ. Ο ___________, κε ηνλ νπνίν ελεξγνύλ νη ___________ γηα λα αλαθαιύςνπλ θάηη λέν, 

νλνκάδεηαη κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ .  

Ο. Οη κεραληθνί ησλ νπηηθώλ ___________ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηππνπνηεκέλε ___________ 

γηα λα βξίζθνπλ λένπο ηξόπνπο απνζηνιήο κελπκάησλ. 

Π. Γύν από ηα επαγγέικαηα, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζην πεδίν ηεο ηερλνινγίαο  

επηθνηλσληώλ, είλαη ηα ___________ θαη ηα ___________ . 

 

 Επωηήζειρ ανηιζηοίσιζηρ: 

 

18. Αληηζηνηρίζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β, βάδνληαο ην 

ζσζηό αξηζκό ζηηο παξελζέζεηο ηεο ζηήιεο Α. 

 

Α       Β 

(  ) απνζηνιή ζήκαηνο     1. Απνθσδηθνπνηεηήο 

(  ) κήλπκα        2. κεηαδόηεο-θεξαία  

(  ) ιήςε ηνπ ζήκαηνο      3. ζπζθεπή αιιαγήο θαλαιηώλ 

(  ) δίαπινο κεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο    4. ηειενπηηθό πξόγξακκα  

5. αηκόζθαηξα  

         6. ζπζθεπή ηειεόξαζεο  
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 Επωηήζειρ διάηαξηρ: 

 

19. Τνπνζεηήζεηε ηηο πξνηάζεηο ζε ζσζηή ζεηξά, βάδνληαο ηα γξάκκαηα ησλ πξνηάζεσλ δίπια 

ζηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνύο. 

 

Α. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο απνηειείηαη θαηά ζεηξά από ηηο επόκελεο έλλνηεο:  

α) απνθσδηθνπνίεζε   β) ζρεδηαζκόο  

γ) κεηάδνζε    δ) θσδηθνπνίεζε   ε) ιήςε  

1. (  ) 2. (  ) 3. (  ) 4. (  ) 5. (  ) 

 

 

Β. Ο ηξόπνο εξγαζίαο ησλ εξεπλεηώλ πεξηιακβάλεη ηα επόκελα δηαδνρηθά βήκαηα:  

α) έξεπλα    β) αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ  

γ) νξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο  δ) πξνζδηνξηζκόο ησλ ιύζεσλ  

ε) ηειηθή ιύζε    ζη) ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

1. (  ) 2. (  ) 3. (  ) 4. (  ) 5. (  ) 6. (  )  


