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Ενότητα 23 - Πληροφορική

ΕΝΟΤΗΤΑ 23 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Κείµενο 1
∆ιαδίκτυο (Internet)
Τι είναι το διαδίκτυο; Ένα δίκτυο πολλών χιλιάδων υπολογιστών σε όλο τον κόσµο που
επικοινωνούν µεταξύ τους.
Οι υπολογιστές δεν χρειάζονται να είναι όµοιοι. Σε κάθε θέση υπάρχει ένας Η/Υ και
σύνδεση µε το δίκτυο, είτε µέσω µόντεµ και τηλεφωνικής γραµµής είτε µέσω µόνιµης
γραµµής.
Χρειάζονται κοινά προγράµµατα επικοινωνίας
που ακολουθούν συγκεκριµένο πρωτόκολλο (το
γνωστό TCP/IP).
Η βασική χρηµατοδότηση για τον κορµό του
δικτύου ξεκίνησε από το Αµερικανικό Εθνικό
Συµβούλιο Επιστηµών (NSF - National Science
Foundation). Τώρα όµως το δίκτυο είναι
«αυτοχρηµατοδοτούµενο».
Οι απλοί χρήστες, όµως, του διαδικτύου δεν
χρειάζονται να γνωρίζουν το πώς ακριβώς
λειτουργεί το σύστηµα, όπως οι χρήστες
τηλεφώνων δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργούν
τα Εθνικά και ∆ιεθνή τηλεφωνικά δίκτυα.
Όπως, λοιπόν, µπορούµε να αποκτήσουµε
τηλεφωνική σύνδεση µε µια απλή αίτηση (αρκεί να έχουµε µια τηλεφωνική συσκευή),
έτσι µπορούµε να αποκτήσουµε και σύνδεση για το διαδίκτυο, αρκεί να έχουµε ένα
υπολογιστή, ένα µόντεµ και µια τηλεφωνική γραµµή ή ο υπολογιστής µας να είναι µόνιµα
συνδεδεµένος σε ένα ευρύτερο δίκτυο υπολογιστών που συνδέεται µε το διαδίκτυο (π.χ.
το δίκτυο µιας εταιρείας).
Τι µπορούµε να κάνουµε µε το διαδίκτυο; Αν κάποιος συνδεθεί στο διαδίκτυο έχει γενικά
τις ακόλουθες δυνατότητες:
• Να «βλέπει» ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, τις οποίες άλλοι διαθέτουν δωρεάν ή
επί πληρωµή.
• Να επικοινωνεί αµφίδροµα µε άλλους (δηλαδή να στέλνει και να παίρνει µηνύµατα).
• Να διαθέτει πληροφορίες, τις οποίες θα µπορούν να «βλέπουν» άλλοι.
Περιεχόµενο του διαδικτύου - ποιος το δηµιουργεί; Με τον όρο «περιεχόµενο του
διαδικτύου» εννοούµε τις πληροφορίες, οι οποίες υπάρχουν «στον αέρα» και τις οποίες
µπορεί ο κάθε χρήστης να αναζητήσει.
Αυτές οι πληροφορίες «τοποθετούνται στο δίκτυο» από κάθε ιδιοκτήτη κόµβου. Η
δηµιουργία και τοποθέτηση των πληροφοριών είναι δυνατότητα που έχει ο καθένας και
δεν χρειάζεται να έχει άδεια από κάποιον. Το περιεχόµενο, λοιπόν, του ∆ιεθνικού ∆ικτύου
αυξάνει χωρίς κανένα κεντρικό έλεγχο.
Οι χρήστες του δικτύου µπορούν να αναζητήσουν τις πληροφορίες, που τους
ενδιαφέρουν, αν γνωρίζουν τη διεύθυνση ή τις διευθύνσεις, στις οποίες βρίσκονται. Αν
κάποιον ενδιαφέρουν π.χ. ειδήσεις για ελληνικά εκπαιδευτικά θέµατα µπορεί να πάει στη
διεύθυνση http://www.greekedu.net
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Πώς θα µάθει, όµως, την παραπάνω διεύθυνση; Μα, µε τον ίδιο τρόπο που µαθαίνει τη
διεύθυνση ή το τηλέφωνο ενός βιβλιοπωλείου -µέσω διαφηµίσεων, µέσω καταλόγων που
κυκλοφορούν, µέσω ειδήσεων, από στόµα σε στόµα.
Εκτός, όµως, από αυτόν τον τρόπο υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης των
διευθύνσεων. Αυτό γίνεται µε τη χρήση Μηχανών Αναζήτησης (SEARCH ENGINES).

Τι χρειαζόµαστε για να συνδεθούµε; Οι
απαιτήσεις για τη σύνδεση είναι πολύ απλές.
Χρειαζόµαστε τα ακόλουθα:
• Ένα
τυπικό
σύστηµα
υπολογιστή
(υπολογιστής, οθόνη, πληκτρολόγιο).
• Ένα τυπικό λειτουργικό σύστηµα
(π.χ. WINDOWS ή LINUX κλπ.).
• Μια
συσκευή για
σύνδεση
στο
τηλεφωνικό δίκτυο (MODEM).
• Πληρωµή συνδροµής σε κάποιον
οργανισµό ή εταιρεία, που θα µας
συνδέσει στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο. Αυτός
συνήθως
ονοµάζεται
«Οργανισµός
Παροχής Υπηρεσιών ∆ιεθνούς ∆ικτύου»
(INTERNET SERVICE PROVIDER - ISP).

Μπορεί, βέβαια, ο υπολογιστής µας να είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο µε µόνιµη
γραµµή, µέσω δικτύου υπολογιστών.
Όταν αναφερόµαστε σε µόνιµη γραµµή εννοούµε ότι χρειάζεται να έχει κανείς µόνιµη
τηλεφωνική σύνδεση (ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ - LEASED LINE).

Ορολογία
∆ιαδίκτυο: πολλά δίκτυα υπολογιστών συνδεδεµένα µεταξύ τους, το Ίντερνετ.
Π.χ. Συνδέοµαι στο διαδίκτυο τουλάχιστον τρεις ώρες την ηµέρα.
Μόντεµ: συσκευή που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών
µέσω τηλεφωνικής γραµµής.
Π.χ. Χωρίς το µόντεµ δεν µπορείς να συνδεθείς στο Ίντερνετ.
Μηχανή αναζήτησης: ειδικά προγράµµατα που επιτρέπουν την αναζήτηση και
ανάκτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Π.χ. Ποια είναι η αγαπηµένη σας µηχανή αναζήτησης στον ελληνικό κυβερνοχώρο;
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Λειτουργικό σύστηµα: είναι προγράµµατα που διαχειρίζονται τους πόρους του
υπολογιστή, ελέγχουν την εκτέλεση εφαρµογών και ενεργούν ως µια διασύνδεση µεταξύ
του χρήστη και του ίδιου υλικού του υπολογιστή.
Π.χ. Όταν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας το λειτουργικό σύστηµά του και τα
άλλα προγράµµατα που είναι εγκατεστηµένα σε αυτόν, βρίσκονται αποθηκευµένα στο
σκληρό δίσκο.
Συνδροµή: ποσό που καταβάλλει κάποιος προκαταβολικά για να του παρέχονται κάποιες
υπηρεσίες.
Π.χ. Θυµηθείτε να ανανεώσετε τη µηνιαία συνδροµή.
Μόνιµη γραµµή: σύνδεση 24ώρες το 24ωρο µε άµεση πρόσβαση στην πληροφορία.
Π.χ. Η µόνιµη σύνδεση γίνεται µέσω µόνιµης γραµµής.

Λεξιλόγιο
∆ιαδίκτυο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
διαδίκτυο)
Π.χ. Το διαδίκτυο είναι πλέον το πιο γρήγορο µέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης.
Κλίση:
το διαδίκτυο
του διαδικτύου
το διαδίκτυο
διαδίκτυο

τα διαδίκτυα
των διαδικτύων
τα διαδίκτυα
διαδίκτυα
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Χρειάζονται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄(χρειάζοµαι)
Π.χ. Χρειάζονται πολλές προσπάθειες για να καταφέρεις να βρεις µια δουλειά, που να
σου αρέσει αλλά να έχει και προοπτικές.
Αρχικοί χρόνοι: χρειάζοµαι, χρειαζόµουν, θα χρειάζοµαι, θα χρειαστώ, χρειάστηκα, έχω
χρειαστεί, είχα χρειαστεί, θα έχω χρειαστεί

Περιεχόµενο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
περιεχόµενο)
Π.χ. Το περιεχόµενο του κουτιού είναι εύθραυστο.
Κλίση:
το περιεχόµενο
του περιεχοµένου
το περιεχόµενο
περιεχόµενο

τα περιεχόµενα
των περιεχοµένων
τα περιεχόµενα
περιεχόµενα

∆ηµιουργεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄(δηµιουργώ)
Π.χ. Ο Γιάννης δηµιουργεί έργα τέχνης.
Αρχικοί χρόνοι: δηµιουργώ, δηµιουργούσα, θα δηµιουργώ, θα δηµιουργήσω,
δηµιούργησα, έχω δηµιουργήσει, είχα δηµιουργήσει, θα έχω δηµιουργήσει

Να συνδεθούµε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής απλής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου α΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄(συνδέοµαι)
Π.χ. Συνδέθηκα στο διαδίκτυο για δύο ώρες.
Αρχικοί χρόνοι: συνδέοµαι, συνδεόµουν, θα συνδέοµαι, θα συνδεθώ, συνδέθηκα, έχω
συνδεθεί, είχα συνδεθεί, θα έχω συνδεθεί
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Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από αυτές που δίνονται:

1.

National Science Foundation - Internet
Το διαδίκτυο ευρύτερα ονοµάζεται ………………………………… .

2.

νέων - πληροφοριών
Με τον όρο «περιεχόµενο του ∆ιαδικτύου» εννοούµε ένα τεράστιο όγκο
………………………………… που υπάρχουν «στον αέρα».

3.

άδεια - δίπλωµα
Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει και να τοποθετήσει πληροφορίες
στο διαδίκτυο χωρίς να έχει ………………………………… από κάποιον.

4.

ένωση - σύνδεση
Για την ………………………………… στο διαδίκτυο πρέπει να υπάρχουν µερικές
προϋποθέσεις απαραίτητες για την λειτουργία του.

5.

διεύθυνση - ταχυδροµική θυρίδα
Οι χρήστες του δικτύου µπορούν να αναζητήσουν τις πληροφορίες, αν γνωρίζουν
την ………………………………… .

2. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που έχουν:

αντίθετη σηµασία από τις:

ίδια σηµασία µε τις:

1.
επί πληρωµή

............................

4.
internet

............................

2.
σύνθετοι

............................

5.
ενωµένος

............................

3.
αγνοούν

............................

6.
σταθερής

............................
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1. ∆ιαδίκτυο είναι ένα δίκτυο πολλών χιλιάδων υπολογιστών σε όλο τον κόσµο, που
επικοινωνούν µεταξύ τους.
2. Με το διαδίκτυο δεν γίνεται αµφίδροµη επικοινωνία µε άλλους χρήστες.
3. Με το διαδίκτυο µπορεί κανείς να διαθέτει πληροφορίες, που να είναι προσιτές σε
όλους τους χρήστες.
4. Για να τοποθετήσει κάποιος χρήστης πληροφορίες στο διαδίκτυο, χρειάζεται άδεια
από τους ιδιοκτήτες των κόµβων.
5. Οι χρήστες του διαδικτύου µπορούν να αναζητούν τις πληροφορίες µέσω των
διευθύνσεων, στις οποίες αυτές βρίσκονται (π.χ. για ειδήσεις σχετικά µε τα ελληνικά
εκπαιδευτικά θέµατα στη διεύθυνση www.greekedu.net).

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη:

πληροφορίες, κόµβων, βλέπουν, λειτουργικό, τυπικό, µηνύµατα, συσκευή, στέλνει,
διευθύνσεις

Τι προσφέρει το διαδίκτυο;

Με το διαδίκτυο µπορεί κανείς να ………………………… και να παίρνει ………………………… .
Να διαθέτει ………………………… τις οποίες µπορούν να ………………………… άλλοι χρήστες.

Πώς ψάχνουµε πληροφορίες;
Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο γίνεται από τις …………………………, στις οποίες
αυτές βρίσκονται. Οι πληροφορίες τοποθετούνται στο διαδίκτυο από τους ιδιοκτήτες των
………………………… .

Τι χρειάζεται για τη
σύνδεση µε το διαδίκτυο;
Για τη σύνδεση µε το διαδίκτυο κάποιος χρήστης χρειάζεται ένα …………………………
σύστηµα υπολογιστή, ένα τυπικό ………………………… σύστηµα, µια …………………………
για σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο και µια πληρωµή συνδροµής σε κάποιον οργανισµό,
που κάνει σύνδεση στο διεθνές δίκτυο.
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Κείµενο 2
Τι δυνατότητες προσφέρει το διαδίκτυο;
Χρήστες. Χρήστες του ∆ιαδικτύου είναι όλα τα άτοµα ή οργανισµοί, οι οποίοι έχουν
πρόσβαση στο δίκτυο. Αυτοί µπορεί να είναι άτοµα στα σπίτια τους ή υπάλληλοι
εταιρειών µέσω των δικτύων που υπάρχουν σ’ αυτές, σπουδαστές στα σχολεία κλπ.
∆ιευθύνσεις ∆ιαδικτύου. Όπως στο
τηλεφωνικό δίκτυο ο κάθε χρήστης έχει
έναν αριθµό, έτσι και στο διαδίκτυο έχει µια
διεύθυνση. Η διεύθυνση ενός κόµβου έχει
τη µορφή http://www.uoa.gr όπου:
http: είναι η συντοµογραφία της φράσης
Hyper Text Transfer Protocol
www: είναι η συντοµογραφία της φράσης
Wold Wide Web
uoa: είναι ένα χαρακτηριστικό όνοµα που
αντιστοιχεί στον ιδιοκτήτη του κόµβου,
στην
προκειµένη
περίπτωση
στο
Πανεπιστήµιο
Αθηνών (University
Of
Athens). Για τη χρήση αυτής της
συντοµογραφίας, ο ιδιοκτήτης του κόµβου
πρέπει να πάρει άδεια από µια κεντρική
αρχή (στην Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας και Έρευνας).
gr: είναι το χαρακτηριστικό της χώρας (από το Greece). Για τη Γαλλία αυτό το
χαρακτηριστικό είναι «fr» κ.ο.κ.
Αν, λοιπόν, κάποιος θέλει να δει πληροφορίες για το Πανεπιστήµιο Αθηνών πρέπει να
«καλέσει την παραπάνω διεύθυνση» χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή του.
Ένα τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών µπορεί να έχει τη διεύθυνση http://math.uoa.gr.
Σ’ αυτήν, το «math» αντιστοιχεί στη Σχολή Μαθηµατικών (Mathematics) και στην
πραγµατικότητα είναι το όνοµα ενός υπολογιστή, που ανήκει στο δίκτυο του
Πανεπιστηµίου.
Η διεύθυνση ενός χρήστη του ∆ιεθνούς ∆ικτύου, στην οποία µπορούµε να του στείλουµε
ένα µήνυµα έχει τη µορφή kkar@.elea.gr.
Σ’ αυτήν τη διεύθυνση έχουµε τα ακόλουθα στοιχεία:
kkar: χαρακτήρες που αντιστοιχούν στο όνοµα του χρήστη π.χ. Κ. Καρκανιάς
@: Το σύµβολο αυτό σηµαίνει «σε» (at)
elea.gr: Είναι το βασικό µέρος της διεύθυνσης του κόµβου, στον οποίο ανήκει ή στον
οποίο έχει θέση ο χρήστης. Είναι το όνοµα του δικτυακού τόπου (domain), όπου ένας
από τους υπολογιστές του έχει αναλάβει να λαµβάνει και να διανέµει τα µηνύµατα που
προορίζονται για τους χρήστες του.
Προγράµµατα Πλοήγησης. Αυτά είναι προγράµµατα, τα οποία µας επιτρέπουν να
χρησιµοποιούµε την υπηρεσία WEB του διαδικτύου, δηλαδή να κινούµαστε µέσα στο
«πέλαγος» των διευθύνσεων και των πληροφοριών του.
Τα πιο γνωστά από αυτά είναι το EXPLORER της MICROSOFT και το NETSCAPE
NAVIGATOR της NETSCAPE COMMUNICATIONS CORPORATION.
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Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Αυτή είναι µια πολύ
σηµαντική δυνατότητα που έχουν οι χρήστες του
∆ιεθνούς ∆ικτύου (διαδίκτυο). Με αυτή µπορούν να
αλληλογραφούν δύο ή περισσότεροι χρήστες στέλνοντας
ο ένας στον άλλο γραπτά µηνύµατα.
Φυσικά για να γίνει αυτή η επικοινωνία, πρέπει οι χρήστες
να γνωρίζουν ο ένας την ηλεκτρονική διεύθυνση του
άλλου.
Τα κύρια πλεονεκτήµατα σχετικά µε την τηλεφωνική
επικοινωνία ή την επικοινωνία µέσω τηλε-οµοιοτυπίας
(ΦΑΞ-FAX) είναι ότι δεν υπάρχει κόστος, η ταχύτητα
επικοινωνίας είναι πολύ µεγαλύτερη και τα µηνύµατα κοινοποιούνται, αν το θέλει ο
αποδέκτης, µε εύκολο και άµεσο τρόπο.
Μεταφορά ∆εδοµένων. Χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες του ∆ιεθνούς ∆ικτύου
(διαδίκτυο) µπορούµε να στείλουµε από τον δικό µας υπολογιστή ένα σύνολο
ηλεκτρονικών δεδοµένων σε έναν άλλο. Αυτά µπορεί να είναι κείµενα, φωτογραφίες,
ήχοι, προγράµµατα, αρχεία (π.χ. µε στοιχεία πελατών), σχέδια.
Συζήτηση στο διαδίκτυο. Μια από τις ενδιαφέρουσες δυνατότητες στο διαδίκτυο είναι
η δυνατότητα λήψης και αποστολής πληροφοριών µε τη µορφή άρθρων ή ανακοινώσεων
ή ερωτήσεων στις λεγόµενες «Οµάδες Συζήτησης». Για να χρησιµοποιήσει κανείς αυτή
την υπηρεσία, χρειάζεται ένα κατάλληλο πρόγραµµα και τέτοια υπάρχουν πολλά που
δίνονται δωρεάν στο διαδίκτυο.
Τηλε-εκπαίδευση. Μια από τις γρήγορα αναπτυσσόµενες
υπηρεσίες στο διαδίκτυο είναι η Τηλε-εκπαίδευση. Σήµερα,
υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία µπορεί
κανείς να χρησιµοποιήσει σε πολλά επίπεδα και σε διάφορα
αντικείµενα. Πολλοί µεγάλοι εκπαιδευτικοί οργανισµοί, ανάµεσά
τους
σηµαντικά
πανεπιστήµια,
αναπτύσσουν
τέτοια
προγράµµατα, τα οποία συνήθως πουλούν σε όσους θέλουν να
τα «παρακολουθήσουν».
Τηλε-εργασία. Πολλές εργασίες σε µια επιχείρηση µπορεί να
γίνουν από άτοµα, που εργάζονται στο σπίτι τους ή σε οποιονδήποτε χώρο, εκτός των
γραφείων της επιχείρησης.
Η εργασία τους φτάνει στην εταιρεία µε διάφορους τρόπους όπως µε ταχυδροµείο,
τηλεφωνική επικοινωνία, διαδίκτυο.
Εξάλλου, σήµερα είναι δυνατόν, ο εργαζόµενος να είναι συνδεδεµένος καθηµερινά µε
την εταιρεία του µέσω του διαδικτύου και έτσι να εργάζεται σαν να βρίσκεται εκεί.
Τηλεδιάσκεψη. Με τη χρήση των δυνατοτήτων του ∆ιεθνούς ∆ικτύου (διαδίκτυο) είναι
δυνατή η ταυτόχρονη επικοινωνία περισσότερων χρηστών είτε µέσω κειµένων είτε µέσω
εικόνων. Για την εφαρµογή αυτής της δυνατότητας χρειάζεται φυσικά η βοήθεια ειδικών
και η χρήση πρόσθετων συσκευών.
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Τηλεφωνική επικοινωνία µέσω διαδικτύου.
Σήµερα είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία
µέσω διαδικτύου µε πολύ µικρότερο κόστος από
το συνηθισµένο.
Σήµερα υπάρχουν δεκάδες διεθνείς εταιρείες, οι
οποίες
χρησιµοποιώντας
«τοπικούς
ανταποκριτές»
που
διαθέτουν
ειδικούς
υπολογιστές συνδεδεµένους στο διαδίκτυο,
επιτρέπουν στους «πελάτες» τους να κάνουν
διεθνείς τηλεφωνικές συνδιαλέξεις µε ελάχιστο
κόστος µέσα από το διαδίκτυο. Σε µια τέτοια
σύνδεση, οι συνοµιλητές χρησιµοποιούν τις
κοινές τηλεφωνικές συσκευές χωρίς καν να
καταλαβαίνουν, ότι η επικοινωνία τους γίνεται
µέσα από το διαδίκτυο.

Λεξιλόγιο

Χρήστες: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής (ο
χρήστης)
Π.χ. Οι χρήστες των ναρκωτικών ουσιών, πολλαπλασιάζονται µέρα µε τη µέρα.
Κλίση:
ο χρήστης
του χρήστη
τον χρήστη
χρήστη

οι χρήστες
των χρηστών
τους χρήστες
χρήστες

∆ιευθύνσεις: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(η διεύθυνση)
Π.χ. Μου δίνεις τη διεύθυνση του σπιτιού σου;
Κλίση:
η διεύθυνση
της διεύθυνσης (διευθύνσεως)
την διεύθυνση
διεύθυνση

οι διευθύνσεις
των διευθύνσεων
τις διευθύνσεις
διευθύνσεις

Ηλεκτρονικό: επίθετο, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(ηλεκτρονικός-ή-ό)
Π.χ. Όλα τα όργανα του πλοίου είναι ηλεκτρονικά.
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Κλίση:
ηλεκτρονικός
ηλεκτρονικού
ηλεκτρονικό
ηλεκτρονικέ

ηλεκτρονική
ηλεκτρονικής
ηλεκτρονική
ηλεκτρονική

ηλεκτρονικό
ηλεκτρονικού
ηλεκτρονικό
ηλεκτρονικό

ηλεκτρονικοί
ηλεκτρονικών
ηλεκτρονικούς
ηλεκτρονικοί

ηλεκτρονικές
ηλεκτρονικών
ηλεκτρονικές
ηλεκτρονικές

ηλεκτρονικά
ηλεκτρονικών
ηλεκτρονικά
ηλεκτρονικά

Ταχυδροµείο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
ταχυδροµείο)
Π.χ. Το ταχυδροµείο βρίσκεται κοντά στην κεντρική πλατεία.
Κλίση:
το ταχυδροµείο
του ταχυδροµείου
το ταχυδροµείο
ταχυδροµείο

τα ταχυδροµεία
των ταχυδροµείων
τα ταχυδροµεία
ταχυδροµεία

Τηλεφωνική: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(τηλεφωνικός-ή-ό)
Π.χ. Στο µαγαζί θα βρεις διάφορα µοντέλα τηλεφωνικών συσκευών. ∆ιάλεξε την
καλύτερη!
Κλίση:
τηλεφωνικός
τηλεφωνικού
τηλεφωνικό
τηλεφωνικέ

τηλεφωνική
τηλεφωνικής
τηλεφωνική
τηλεφωνική

τηλεφωνικό
τηλεφωνικού
τηλεφωνικό
τηλεφωνικό

τηλεφωνικοί
τηλεφωνικών
τηλεφωνικούς
τηλεφωνικοί

τηλεφωνικές
τηλεφωνικών
τηλεφωνικές
τηλεφωνικές

τηλεφωνικά
τηλεφωνικών
τηλεφωνικά
τηλεφωνικά
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

διευθύνσεις
προγράµµατα
ηλεκτρονικό
µεταφορά
τηλεφωνική

ταχυδροµείο
δεδοµένων
διαδικτύου
επικοινωνία
πλοήγησης

2. Τοποθετείστε τις παρακάτω λέξεις εκεί που πρέπει, µε βάση τους ορισµούς
που δίνονται:

χρήστες

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
τηλεδιάσκεψη
προγράµµατα πλοήγησης

1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
5. ………………………………………

www

Η συντοµογραφία της φράσης World Wide Web.
Τα
προγράµµατα
που
επιτρέπουν
να
χρησιµοποιούµε την υπηρεσία web του διαδικτύου.
Όλα τα άτοµα ή οργανισµοί που έχουν πρόσβαση
στο δίκτυο.
Με αυτό µπορούν να επικοινωνούν γραπτά δύο ή
περισσότεροι χρήστες.
Η ταυτόχρονη επικοινωνία περισσοτέρων χρηστών
του διαδικτύου είτε µέσω κειµένων είτε µέσω
εικόνων.

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1. Λέγοντας χρήστες του διαδικτύου εννοούµε όλα τα άτοµα ή οργανισµούς που έχουν
πρόσβαση στο δίκτυο.
2. Με τα προγράµµατα πλοήγησης (π.χ. explorer της Microsoft) o χρήστης µπορεί να
κινείται στο διαδίκτυο και να βρίσκει τις διευθύνσεις µε τις πληροφορίες που ψάχνει.
3. Με το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορούν να αλληλογραφούν δύο ή περισσότεροι
χρήστες στέλνοντας ο ένας στον άλλο γραπτά µηνύµατα.
4. Μέσω διαδικτύου είναι δυνατή σήµερα η τηλεφωνική επικοινωνία µε κόστος
µεγαλύτερο από τη συνηθισµένη τηλεφωνική επικοινωνία.
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5. Η συζήτηση στο διαδίκτυο στις λεγόµενες οµάδες συζήτησης µπορεί να γίνει χωρίς
να χρειάζεται κάποιο πρόγραµµα.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από τις οµάδες λέξεων που
δίνονται:
Ποιοι είναι οι χρήστες;
(οργανισµοί, πρόσβαση, διαδικτύου)
Χρήστες του ………………………… είναι όλα τα άτοµα ή …………………………, οι οποίοι έχουν
………………………… στο δίκτυο.
Προγράµµατα πλοήγησης…
(πληροφορίες, υπηρεσία, διευθύνσεις)
Τα προγράµµατα πλοήγησης µας επιτρέπουν να χρησιµοποιούµε την …………………………
WEB του διαδικτύου, δηλαδή, να κινούµαστε µέσα στις διάφορες ………………………… και
να βρίσκουµε τις ………………………… που µας ενδιαφέρουν.

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο…
(διεύθυνση, χρήστες, επικοινωνία, γραπτά)
Με το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορούν να αλληλογραφούν δύο ή περισσότεροι
………………………… στέλνοντας ο ένας στον άλλο ………………………… µηνύµατα. Η
………………………… αυτή γίνεται, όταν οι χρήστες γνωρίζουν ο ένας την ηλεκτρονική
………………………… του άλλου.

Άλλη δυνατότητα…
(φωτογραφίες, στοιχεία, µεταφορά)
Μια άλλη δυνατότητα του διαδικτύου είναι η ………………………… δεδοµένων. Αυτά
µπορεί, για παράδειγµα, να είναι αρχεία µε ………………………… πελατών, φάκελοι µε
………………………… κλπ.

Κι άλλη δυνατότητα…
(ειδικών, συσκευών, τηλεδιασκέψη, κειµένων)
Με την ………………………… είναι δυνατή η ταυτόχρονη επικοινωνία περισσότερων
χρηστών είτε µέσω ………………………… είτε µέσω εικόνων. Για την εφαρµογή αυτής της
δυνατότητας χρειάζεται η βοήθεια ………………………… προγραµµάτων και η χρήση
πρόσθετων ………………………… .
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Γραµµατική
α. Θεωρία
Προστακτική συνεχής και απλή παθητικής φωνής
Θυµίζουµε ότι η προστακτική είναι η έγκλιση που δηλώνει έντονη επιθυµία, προσταγή ή
ευχή. ∆ιακρίνεται σε συνεχή και απλή, ανάλογα µε το αν θέλουµε κάτι να γίνεται
συνέχεια ή µία φορά.
Συνεχής προστακτική
Στην παθητική φωνή δεν σχηµατίζονται µονολεκτικοί τύποι. Χρησιµοποιούνται, έτσι, οι
αντίστοιχοι τύποι της συνεχούς υποτακτικής.

α΄ συζυγία

σκέφτοµαι:

να σκέφτεσαι

να σκέφτεστε

β΄ συζυγία

α΄ τάξη

αγαπιέµαι:

να αγαπιέσαι

να αγαπιέστε

β΄ συζυγία

β΄ τάξη

οδηγούµαι:

να οδηγείσαι

να οδηγείστε

Παρατήρηση:
Στην άρνηση χρησιµοποιούµε τον αντίστοιχο τύπο της υποτακτικής (να) µην + ρήµα.
Παραδείγµατα: σκέφτοµαι → (να) µην σκέφτεσαι, (να) µην σκέφτεστε

Απλή προστακτική

παράδειγµα

β΄
ενικό
πρόσωπο

β΄
πληθυντικό
πρόσωπο

θέµα αορίστου ενεργητικής φωνής + -ου

σκουπίζοµαι → σκουπίσ-ου
κρατιέµαι → κρατήσ-ου
διηγούµαι → διηγήσ-ου

θέµα αορίστου παθητικής φωνής + -είτε

σκουπίζοµαι → σκουπιστ-είτε
κρατιέµαι → κρατηθ-είτε
διηγούµαι → διηγηθ-είτε

Παρατήρηση:
Στην άρνηση χρησιµοποιούµε τον αντίστοιχο τύπο της υποτακτικής (να) µην + ρήµα.
Παραδείγµατα: σκουπίζοµαι → (να) µην σκουπιστείς, (να) µην σκουπιστείτε
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Μετοχή παθητικής φωνής
Λέγεται και µετοχή παθητικού παρακειµένου, γιατί παρουσιάζει, αυτό που λέει, ως
τελειωµένο και ολοκληρωµένο. Έχει κατάληξη -µένος-η-ο και χρησιµοποιείται όπως ένα
επίθετο. Παράδειγµα: Τα ρούχα µου είναι πλυµένα (πλένοµαι) και σιδερωµένα
(σιδερώνοµαι).

κατάληξη

κατάληξη

µέλλοντα

µετοχής

παράδειγµα

-θώ

-µένος-η-ο

πληρώνοµαι - θα πληρωθώ - πληρωµένος

-στώ

-σµένος-η-ο

κλείνοµαι - θα κλειστώ - κλεισµένος

-χτώ

-γµένος-η-ο

ανοίγοµαι - θα ανοιχτώ - ανοιγµένος

-φτώ

-µµένος-η-ο

γράφοµαι - θα γραφτώ - γραµµένος

-ευτώ

-εµένος-η-ο

παντρεύοµαι - θα παντρευτώ - παντρεµένος

Παρατηρήσεις:
1. Υπάρχουν ρήµατα που ενώ δεν έχουν παθητική φωνή, σχηµατίζουν µετοχή
παθητικής φωνής. Τέτοια είναι:
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ανεβαίνω

ανεβασµένος

κατεβαίνω

κατεβασµένος

ανθίζω

ανθισµένος

µεθάω

µεθυσµένος

αργοπορώ

αργοπορηµένος

πεθαίνω

πεθαµένος

αρρωσταίνω

αρρωστηµένος

πεινάω

πεινασµένος

βραχνιάζω

βραχνιασµένος

πέφτω

πεσµένος

γερνώ

γερασµένος

πονάω

πονεµένος

δακρύζω

δακρυσµένος

σταµατάω

σταµατηµένος

διψάω

διψασµένος

συννεφιάζω

συννεφιασµένος

δυστυχώ

δυστυχισµένος

ταξιδεύω

ταξιδεµένος

ευτυχώ

ευτυχισµένος

φτάνω

φτασµένος

θυµώνω

θυµωµένος

χαλάω

χαλασµένος
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2. Υπάρχουν ρήµατα που σχηµατίζουν την παθητική µετοχή µε διαφορετικό τρόπο.
Τέτοια είναι:

αποµακρύνοµαι

αποµακρυσµένος

κοιµάµαι

κοιµισµένος

αυξάνοµαι

αυξηµένος

λέγοµαι

ειπωµένος

αφαιρούµαι

αφηρηµένος

µαθαίνοµαι

µαθηµένος

αφήνοµαι

αφηµένος

µολύνοµαι

µολυσµένος

βάζω

βαλµένος

µπαίνω

µπασµένος

βγάζω

βγαλµένος

παίρνω

παρµένος

βλέπω

ειδωµένος

πετιέµαι

πεταµένος

βρέχοµαι

βρεγµένος

πίνω

πιωµένος

γίνοµαι

γινωµένος

πλένοµαι

πλυµένος

δίνοµαι

δοσµένος

στέλνοµαι

σταλµένος

κάθοµαι

καθισµένος

τρώγοµαι

φαγωµένος

καίγοµαι

καµένος

φέρνω

φερµένος

κλαίγοµαι

κλαµένος

φοβάµαι

φοβισµένος

καταστρέφοµαι

κατεστραµµένος

Παρατήρηση:
Η παθητική µετοχή έχει τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο) και κλίνεται όπως τα
αντίστοιχα επίθετα.
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β. Ασκήσεις
1. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στη συνεχή προστακτική παθητικής φωνής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Όταν µπαίνετε στο καΐκι …………………………… (κρατιέµαι) καλά από τα κάγκελα, για
να µην πέσετε στη θάλασσα.
Το µεσηµέρι …………………………… (ξεκουράζοµαι). Στην ηλικία σας έχετε ανάγκη
από ηρεµία.
…………………………… (οδηγούµαι) πάντα στις καλύτερες αποφάσεις για τη ζωή σας.
Πριν κάνεις οποιαδήποτε ενέργεια, …………………………… (σκέφτοµαι) τις συνέπειες.
Όταν χορεύετε, …………………………… (κοιτάζοµαι) στα µάτια.
Μην …………………………… (βρέχοµαι), γιατί θα κρυώσεις.

2. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στην απλή προστακτική παθητικής φωνής:
1.
2.
3.
4.
5.

Παιδιά, …………………………… (θυµάµαι) αυτά που σας είπα!
…………………………… (δροσίζοµαι) µε ένα ποτήρι νερό, διαφορετικά θα λιποθυµήσεις.
Μαρία, µην …………………………… (µπλέκοµαι) µε άσχηµες παρέες.
…………………………… (κρύβοµαι) στο υπόγειο, δεν θα σας βρει κανείς!
…………………………… (προσαρµόζοµαι) στους κανονισµούς, γιατί δεν θα έχεις καλό
τέλος.
6. …………………………… (προσεύχοµαι) στο Θεό και να δεις που όλα θα πάνε καλά.

3. Συµπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειµένου, σχηµατίζοντας την παθητική
µετοχή των ρηµάτων στην παρένθεση:
Καθόµουνα σ’ ένα βράχο και κοίταζα ………………………
(µαγεύοµαι) το πέλαγος. Λίγο πιο πέρα, ένας γλάρος
……………………… (πεινάω), κυνηγούσε ένα κοπάδι
……………………… (τροµάζω) σαρδέλες. Στο βάθος, ένας
ψαράς φανερά ……………………… (κουράζοµαι), τραβούσε τα
δίχτυα του. Τα λιγοστά ψάρια, καλά ………………………
(πιάνοµαι) σπαρταρούσαν ……………………… (απελπίζοµαι)
πάνω στη ……………………… (βρέχοµαι) πρύµνη της βάρκας
του…
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4. Συµπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειµένου, σχηµατίζοντας την απλή
προστακτική ή τη µετοχή παθητικής φωνής των ρηµάτων της παρένθεσης:
«……………………… (σκέφτοµαι) λογικά πριν απαντήσεις
στις ερωτήσεις που σου κάνει ο δάσκαλος στο σχολείο!»
Είναι µία από τις αµέτρητες συµβουλές που δίνει η κυρία
Χρύσα στον ……………………… (αφαιρούµαι) γιο της. Ο
Νίκος, για να µην δυσαρεστήσει την µητέρα του,
προσπαθεί
να
είναι
πιο
………………………
(συγκεντρώνοµαι) στις υποχρεώσεις του, αλλά
δυστυχώς δεν τα καταφέρνει. Όταν σηκώνεται το πρωί,
αφήνει τα ρούχα του ……………………… (πετάω) στο
πάτωµα, τα βιβλία ……………………… (σκορπίζω) στο
τραπέζι
και
φεύγει
µονίµως
………………………
(αργοπορώ) για το σχολείο. Όταν γυρίζει σπίτι, είναι
……………………… (χαίροµαι) µέχρι να ακούσει τη φωνή
της µητέρας του να λέει: "Παιδί µου, ………………………
(συγκεντρώνοµαι) περισσότερο στο διάβασµα και µην
……………………… (αφαιρούµαι) όλη την ώρα!».
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Βρείτε τις λέξεις και λύστε το σταυρόλεξο:

1. Με αυτά τα προγράµµατα µπορούµε να χρησιµοποιούµε την υπηρεσία web του
διαδικτύου.
2. Με αυτό το ταχυδροµείο δύο ή περισσότεροι χρήστες µπορούν να στέλνουν ο ένας
στον άλλο γραπτά µηνύµατα.
3. Με αυτή τη δυνατότητα είναι δυνατή η ταυτόχρονη επικοινωνία πολλών χρηστών
είτε µέσω κειµένων είτε µέσω εικόνων.
4. Ονοµάζεται έτσι ένα δίκτυο πολλών χιλιάδων υπολογιστών σε όλο τον κόσµο που
επικοινωνούν µεταξύ τους.
5. Την πληρώνουµε σε κάποιον οργανισµό, για να µας συνδέσει στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο.

1

4

2

3

5
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Κρεµάλα
Βρείτε τη λέξη που κρύβεται:
1. Μορφή εργασίας που µπορεί να γίνει και από το σπίτι του χρήστη χρησιµοποιώντας
το διαδίκτυο.
2. Μέσω αυτών των µηχανών ψάχνουµε διάφορες πληροφορίες.
3. Για να συνδεθούµε στο διαδίκτυο, χρειαζόµαστε ένα τυπικό …………………… σύστηµα.
4. Μέσω, επίσης, του διαδικτύου µπορούµε να κάνουµε και µεταφορά …………………… .
5. Μέσω του διαδικτύου είναι εφικτές και οι τηλεφωνικές …………………… .

T__________
Α_________
Λ__________
∆________
Σ___________

Παζλ

Επιλέξτε το σωστό:
1. Πρέπει και οι δυο σας …………………… από τη φωνή της λογικής και όχι από τα πάθη
σας.
α. να έχετε οδηγηθεί
β. να είχατε οδηγηθεί
γ. να οδηγείστε
2. «…………………… πολύ καλά πριν αποφασίζεις. ∆εν είσαι πια µικρό παιδί!» του είπε.
α. να έχεις σκεφτεί
β. να σκέφτεσαι
γ. να είχες σκεφτεί
3. «…………………… άλλη φορά!» είπε ο προϊστάµενος στον Γιώργο. Η δουλειά είναι
σηµαντική και δεν γίνεται να περιµένουµε συνέχεια εσένα.
α. θα αργήσεις
β. να µην αργήσεις
γ. αν αργήσεις
4. «……………………», είπε η αεροσυνοδός στους επιβάτες, «πέφτουµε σε κενό αέρος».
α. έχετε κρατηθεί
β. είχατε κρατηθεί
γ. κρατηθείτε
5. «…………………………… τη διάβαση, όταν το φανάρι είναι κόκκινο» είπε ο τροχονόµος
στα παιδιά.
α. να µην περνάτε
β. να περνάτε
γ. αν περνάτε
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