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  Κεθάιαην 8 
 

Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ θαη 
Τπνινγηζηηθά Φχιια 

 

Δηζαγωγή 
 

Ο ππνινγηζηήο είλαη κηα 
κεραλή πνπ επεμεξγάδεηαη πιήζνο 
δεδνκέλσλ θαη καο παξέρεη 
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Αλάινγα κε 
ηα δεδνκέλα κε ηα νπνία ηνλ 
ηξνθνδνηνχκε θαη ηηο εληνιέο πνπ 
ηνπ δίλνπκε, καο παξέρεη ηηο 
αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο. 
 Ση ινγηζκηθφ κπνξνχκε λα ρξεζη-
κνπνηήζνπκε, γηα λα επεμεξγαζηνχ-
κε δηάθνξα δεδνκέλα; 
 Ση επεμεξγαζία κπνξνχκε λα 
θάλνπκε ζηα δεδνκέλα; 
 Πψο επηιέγνπκε ηελ θαηάιιειε 
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ψζηε λα 
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έρνπκε ηελ πιεξνθνξία πνπ 
ζέινπκε; 

ην Κεθάιαην απηφ ζα έρνπκε ηελ 
επθαηξία λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα 
γηα δηάθνξνπο ηξφπνπο παξαγσγήο 
πιεξνθνξηψλ απφ ηελ επεμεξγα-
ζία δεδνκέλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 
ζα κειεηήζνπκε έλα πνιχ ρξήζηκν 
ινγηζκηθφ πνπ ζπλήζσο ππάξρεη 
ζηνλ ππνινγηζηή καο, ηα 
«Τπνινγηζηηθά Φχιια». 
 

 

Λέμεηο Κιεηδηά 
 

Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ, 
Τπνινγηζηηθά Φύιια (Spreadsheet), 
Κειί, 
Πεξηνρή θειηώλ, 
πλάξηεζε, 
Σαμηλόκεζε δεδνκέλσλ 
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8.1 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
Αο ζπκεζνχκε ιίγν ηελ ηζηνξία 

ηεο εθδξνκήο ζην 1ν Κεθάιαην ηεο 
Α΄ Γπκλαζίνπ. Ζ Υξχζα θαη ν 
Κσζηήο έπξεπε λα ζπγθεληξψζνπλ 
ρξήκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
κηαο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο. 
Παξφηη ν ζπιινγηζκφο πνπ έθαλαλ 
ήηαλ ζρεηηθά απιφο, νη δπν καζεηέο 
αλαξσηήζεθαλ, αλ ζα κπνξνχζαλ 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππνιν-
γηζηή ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ 
γηα παξφκνηνπο ππνινγηζκνχο. 

Οη δπν καζεηέο ζην παξάδεηγκα 
καο έθαλαλ ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 
1. ηελ αξρή ζπλέιεμαλ ηα θαηάιιε-
ια ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαλ κέζα 
απφ έλα πιήζνο άιισλ δεδνκέλσλ 
(ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαη ην θφ-
ζηνο ελνηθίαζεο ηνπ ιεσθνξείνπ). 
2. ηε ζπλέρεηα έθαλαλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνύο. 
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3. Απνζήθεπζαλ ηελ πιεξνθνξία 
πνπ ήζειαλ θαηαγξάθνληαο ηελ ζε 
έλα ραξηί. 

4. Γηέλεηκαλ ηελ πιεξνθνξία απηή 
ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ψζηε λα 
ζπγθεληξψζνπλ ηα ρξήκαηα γηα ηελ 
εθδξνκή (π.ρ. θνιιήζαλε κηα 
αλαθνίλσζε ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ). 

ε πνηα απφ ηηο παξαπάλσ ελέξ-
γεηεο ζα κπνξνχζαλ ε Υξχζα θαη ν 
Κσζηήο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ 
ππνινγηζηή; 

Πξηλ απαληήζνπκε ζην παξαπά-
λσ εξψηεκα, αο δνχκε έλα άιιν πα-
ξάδεηγκα. ην ηκήκα Β1 αλαηέζεθε 
κηα ζχληνκε έξεπλα. Οη καζεηέο ζα 
έπξεπε λα ζπγθεληξψζνπλ δηάθν-
ξα ζηνηρεία γηα ην αγαπεκέλν ηνπο 
ρφκπη, ην αγαπεκέλν ηνπο αλάγλσ-
ζκα, ηηο ψξεο πνπ αθηεξψλνπλ ζηελ 
αλάγλσζε εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ 
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θαη ην κάζεκα πνπ ηνπο αξέζεη 
πεξηζζφηεξν. Με ηελ θαηάιιειε 
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ 
κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζηε ζπλέ-
ρεηα δηάθνξεο ρξήζηκεο πιεξνθν-
ξίεο, φπσο πνην είλαη ην πην 
αγαπεκέλν κάζεκα ησλ παηδηψλ, 
πφζν ρξφλν θαηά κέζν φξν αθηε-
ξψλνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο, γηα λα 
δηαβάδνπλ εμσζρνιηθά βηβιία θ.ιπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ νη καζεηέο 
ζπλέηαμαλ έλα εξσηεκαηνιφγην, 
φπσο ην παξαθάησ, θαη ην 
κνίξαζαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 
ηε ζπλέρεηα ζπλέιεμαλ φια ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, επαιήζεπζαλ αλ 
έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά νη 

εξσηήζεηο θαη θαηεγνξηνπνίεζαλ 
ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηνλ 
Πίλαθα 8.1. 
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Δξωηεκαηνιόγην 
Όλνκα:  ...............................................  
Φχιν: Αγφξη  Κνξίηζη  
 

Δξωηήζεηο 
Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζαο 
κάζεκα: ...............................................  
Ση πξνηηκάηε λα δηαβάδεηε ζηνλ 
ειεχζεξν ρξφλν ζαο; 
Λνγνηερλία, Αζιεηηθά Έληππα, 
Πεξηνδηθά Μφδαο, Κφκηθο, 
Δθεκεξίδεο, Δγθπθινπαηδηθά 
Βηβιία θαη Πεξηνδηθά,  
θάηη άιιν .............................................  
Πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα δηαβάδε-
ηε ην αγαπεκέλν ζαο αλάγλσζκα: 
Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζαο ρφκπη: 
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Πίλαθαο 8.1. Μεξηθά από ηα δεδνκέλα πνπ 
ζπιιέμαλε νη καζεηέο ζε κνξθή πίλαθα. 

Όλνκα Φύιν Αγαπε-
κέλν 
κάζεκα 

Αγαπε-
κέλν αλά-
γλωζκα 

Ώξεο 
αλά-
γλωζεο 

Άιιεο 
αζρνιίεο 

Αγγειί-
λα 

Κνξί-
ηζη 

Υεκεία Λνγν-
ηερλία 

5 Αγγεην-
πιαζηηθή 

Βαζί-
ιεο 

Αγφ-
ξη 

Μαζε-
καηηθά 

Κφκηθο 2 Πνδήιαην 

Δχε Κνξί-
ηζη 

Ηζηνξία Πεξηνδηθά 
Μφδαο 

1 Υνξφο 

Γηψξ-
γνο 

Αγφ-
ξη 

Γπκλα-
ζηηθή 

Αζιεηηθά 2 Μπάζθεη 

 



 

Όλνκα Φύιν Αγαπε-
κέλν 
κάζεκα 

Αγαπε-
κέλν αλά-
γλωζκα 

Ώξεο 
αλά-
γλωζεο 

Άιιεο 
αζρν-
ιίεο 

Πέηξνο Αγφξη Γπκλα-
ζηηθή 

Αζιεηηθά 1 Βφιετ 

Υξχζα Κνξίηζη Μαζε-
καηηθά 

Λνγνηε-
ρλία 

7 Κηζάξα 

Ησαθείκ Αγφξη Ηζηνξία Δθεκε-
ξίδεο 

2 Τπνιν-
γηζηέο 

Αξγπξψ Κνξίηζη Καιιη-
ηερληθά 

Κφκηθο 4 Εσγξα-
θηθή 

... ... ... ...   
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Γηα λα εμαγάγνπλ νη καζεηέο ηνπ 
ηκήκαηνο δηάθνξα ρξήζηκα ζπκπε-
ξάζκαηα, απφ ηα ζηνηρεία πνπ είραλ 
ζπιιέμεη, ζα έπξεπε λα θάλνπλ θάζε 
θνξά δηάθνξεο ζπλζέηεο πξάμεηο. 
Έλαο απφ ηνπο καζεηέο ζθέθηεθε 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγη-
ζηή ηνπ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην ινγηζκηθφ Υπνιν-
γηζηηθά Φύιια (Δηθφλα 8.1). Σν 
ινγηζκηθφ απηφ καο δηεπθνιχλεη λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα 

καο, λα ηα ηαμηλνκήζνπκε κε 
φπνηνλ ηξφπν ζέινπκε θαη λα 

θάλνπκε ζπλζέηνπο ππνινγηζκνύο, 
πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ καο επη-

ηξέπεη λα απνζεθεύζνπκε φια ηα 
ζηνηρεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο 
ζε έλα αξρείν, ψζηε λα ηα ρξεζηκν-
πνηήζνπκε θάπνηα άιιε ζηηγκή ή 
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λα ηα κνηξάζνπκε (δηαλείκνπκε) 
κέζσ δηθηχνπ. 

Αο δνχκε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 
ινγηζκηθνχ Τπνινγηζηηθψλ Φχιισλ 
κε ηε ζεηξά. 
 

8.2 Σν ινγηζκηθφ ησλ 
Τπνινγηζηηθψλ Φχιισλ 
 

ηελ Δηθφλα 8.1 απεηθνλίδεηαη ην 
πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ Τπνιν-
γηζηηθά Φχιια ηνπ ζρνιηθνχ εξγα-
ζηεξίνπ. Αλ παξαηεξήζεηε πξνζε-
θηηθά ηελ εηθφλα, ζα βξείηε αξθεηέο 
νκνηφηεηεο κε έλα άιιν Λνγηζκηθφ 
Δθαξκνγψλ πνπ ήδε μέξεηε, ηνλ 
Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ. Όπσο θαη 
ζηνλ Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ, έηζη 
θαη ζην ινγηζκηθφ Τπνινγηζηηθά 
Φχιια ζπλαληάκε ηε γξακκή κελνχ 
θαη ηε γξακκή εξγαιείσλ. Κάησ 
απφ ηελ γξακκή εξγαιείσλ ππάξ-
ρεη ε πεξηνρή, φπνπ κπνξνχκε λα 

17 / 152 



εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα καο. Ζ 
πεξηνρή απηή ρσξίδεηαη ζε γξακκέο 
θαη ζηήιεο θαη απνηειεί έλα 

Τπνινγηζηηθφ Φχιν. Ζ θάζε γξακκή 
παίξλεη φλνκα απφ ηνλ αξηζκφ πνπ 
βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηεο (π.ρ. 1, 

2, 3, 4, 5, 6 ...). Ζ θάζε ζηήιε παίξ-
λεη φλνκα απφ ην ιαηηληθφ θεθαιαίν 
γξάκκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεθαιή 
ηεο (π.ρ. Α, Β, C, D, Δ, F, ...). Ζ ηνκή 
κηαο γξακκήο θαη κηαο ζηήιεο δεκη-
νπξγεί έλα πιαίζην, πνπ νλνκάδεηαη 

θειί. ην θάζε θειί κπνξεί λα δνζεί 
έλα κνλαδηθφ φλνκα απφ ην γξάκκα 
ηεο ζηήιεο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο 
γξακκήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη 
(π.ρ. Α1, Β3, C12, F8, ...) θαη 

νλνκάδεηαη Γηεύζπλζε θειηνύ. 
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Δηθόλα 8.1. Σα δεδνκέλα πνπ ζπλέ-
ιεμαλ νη καζεηέο θαηεγνξηνπνηεκέλα 
ζε έλα Τπνινγηζηηθό Φύιιν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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Αξρείν   Δπεμεξγαζία    Πξνβνιή   Δηζαγσγή   Μνξθή   
Δξγαιεία   Γεδνκέλα   Παξάζπξν   Βνήζεηα 
 

       Έξεπλα-Μαζεηψλ – OpenOffice.org Calc        . 

F3  Αγγεηνπιαζηηθή 

Arial  10  

Ε 
Α 

Α 
Ε 

Γξακκή κελνχ Γξακκέο εξγαιείσλ 
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Ζ ζηήιε F    Σν θειί F3       

 Α Β C D Δ F 

1 Έξεπλα Μαζεηψλ Σκήκαηνο Β1 

2 Όλνκα Φχιν Αγαπε-
κέλν 

Μάζε-
κα 

Αγαπε-
κέλν 
Αλά-

γλσζκα 

Ώξεο 
Αλά-

γλσζεο 

Άιιεο 
Αζρν-
ιίεο 

3 Αγγε-
ιίλα 

Κνξί-
ηζη 

Υεκεία Λνγν-
ηερλία 

5 Αγγεην-
πιαζηηθή 

4 Βαζί-
ιεο 

Αγφ-
ξη 

Μαζε-
καηηθά 

Κφκηθο 2 Πνδή-
ιαην 

5 Άξεο Αγφ-
ξη 

Ηζηνξία Λνγν-
ηερλία 

6 Μπά-
ζθεη 
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 Α Β C D Δ F 

6 Μαίξε Κνξί-
ηζη 

Γεσγξα-
θία 

Δγθπθιν-
παηδηθά 
Βηβιία 

5 Υνξφο 

7 Υξχζα Κνξί-
ηζη 

Μαζε-
καηηθά 

Λνγνηε-
ρλία 

7 Κηζάξα 

8 Ησα-
θείκ 

Αγφ-
ξη 

Ηζηνξία Κφκηθο 2 Τπνιν-
γηζηέο 

9 Άγγε-
ινο 

Αγφ-
ξη 

Πιεξν-
θνξηθή 

Κφκηθο 1 Πνδή-
ιαην 

10 Αξγπ-
ξψ 

Κνξί-
ηζη 

Καιιηηε-
ρληθά 

Κφκηθο 4 Εσγξα-
θηθή 

11 Ζιίαο Αγφ-
ξη 

Πιεξν-
θνξηθή 

Λνγνηε-
ρλία 

8 Τπνιν-
γηζηέο 
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ε θάζε θειί κπνξνχκε λα πιεθ-
ηξνινγήζνπκε θάπνην δεδνκέλν 
(αξηζκφ, θείκελν, εκεξνκελία, ψξα 
θ.ιπ.). Σα δεδνκέλα δελ ηα γξάθνπ-
κε ηπραία ζε νπνηνδήπνηε θειί. Σα 
θαηεγνξηνπνηνχκε ζε κνξθή πίλα-
θα κε γξακκέο θαη ζηήιεο. ηελ 
Δηθφλα 8.1, ζηε ζηήιε Α έρνπκε ηα 
νλφκαηα ησλ καζεηψλ, ζηε ζηήιε Β 
ην θχιν ηνπο, ζηε ζηήιε C ην 
αγαπεκέλν ηνπο κάζεκα θαη νχησ 
θαζεμήο. Κάζε γξακκή αληηζηνηρεί 
ζε έλα καζεηή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ. Γηαβάδνληαο, γηα παξάδεηγκα, 
ηελ 4ε γξακκή απφ αξηζηεξά πξνο 
ηα δεμηά πιεξνθνξνχκαζηε φηη ζην 
Βαζίιε αξέζνπλ ηα Μαζεκαηηθά, 
δηαβάδεη θφκηθο δπν ψξεο ηελ εβδν-
κάδα θαη έρεη σο ρφκπη ην πνδήια-
ην. Γειαδή, θάζε γξακκή καο δίλεη 
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα έλα κα-
ζεηή. Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε 
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λα ζπκπεξάλνπκε φηη κε ηελ θαηε-
γνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
ζπιιέμακε έρνπκε άκεζα ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο. Ο ηξφπνο πνπ ζα 
θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα 
καο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, ψζηε 
ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχκε λα ηα 
επεμεξγαζηνχκε θαηάιιεια. Αθνχ 
ζπκπιεξψζνπκε ην ππνινγηζηηθφ 
θχιιν κε ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε, 
ζηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα ην απν-
ζεθεχζνπκε, γηα λα ην ρξεζηκνπνη-
ήζνπκε θαη αξγφηεξα. Ζ δηαδηθαζία 
απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο ηεο 
εξγαζίαο καο απφ ην ινγηζκηθφ Τπo-
ινγηζηηθά Φχιια είλαη παξφκνηα κε 
εθείλε ηεο απνζήθεπζεο ελφο θεηκέ-
λνπ ζηνλ Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ. 

Σν ινγηζκηθφ Τπνινγηζηηθά 
Φχιια καο παξέρεη πνιιέο δπλαηφ-
ηεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ. Μία απφ απηέο είλαη θαη 
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ε ηαμηλόκεζε ηωλ δεδνκέλωλ. ηελ 
Δηθφλα 8.1 νη καζεηέο έρνπλ θαηαρσ-
ξεζεί κε ηπραία ζεηξά. Αλ ζέινπκε, 
κπνξνχκε λα ηνπο ηαμηλνκήζνπκε 
θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά (Δηθφλα 8.3). 
Δπηιέγνπκε κε ην πνληίθη (απιή 
επηινγή) έλα νπνηνδήπνηε θειί απφ 
ηα δεδνκέλα καο θαη ζηε ζπλέρεηα 
επηιέγνπκε απφ ηελ γξακκή κελνχ 

Γεδνκέλα  Σαμηλόκεζε. Ακέζσο 
κεηά εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ηεο 
Δηθφλαο 8.2, πνπ καο παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ηαμηλνκήζνπκε ηα 
δεδνκέλα καο κε βάζε ην φλνκα, ην 
θχιν, ην αγαπεκέλν κάζεκα θ.ιπ. 

Με ηελ ηαμηλφκεζε κε βάζε ην 
«Όλνκα» (Δηθφλα 8.3) κπνξνχκε 
εχθνια λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθν-
ξίεο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν καζε-
ηή. Αλάινγα κε ηελ ηαμηλφκεζε πνπ 
θάλνπκε, κπνξνχκε λα πάξνπκε 
δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο. Αλ, γηα 
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παξάδεηγκα, ηαμηλνκήζνπκε ηα 
δεδνκέλα καο ζπκθσλά κε ηηο 
«Ώξεο Αλάγλσζεο», ηφηε κπνξνχκε 
εχθνια λα δνχκε πνηνη καζεηέο 
δηαβάδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο 
(Δηθφλα 8.4). 
 

Σαμηλφκεζε                                       x. 

Κξηηήξηα ηαμηλφκεζεο       Δπηινγέο 
 

Σαμηλφκεζε θαηά 
      
 

Καηφπηλ θαηά 
 

 

Δηθόλα 8.2. Δπηιέγνπκε ηε ζηήιε κε 
βάζε ηελ νπνία ζα γίλεη ε 
ηαμηλόκεζε 
 

Αθνινπζεί ε Δηθόλα 8.3. Ο πίλαθάο 
καο ηαμηλνκεκέλνο κε βάζε ην 
«Όλνκα» ηνπ θάζε καζεηή 
 
 

 Αχμνπζα 

 Φζίλνπζα -αθαζφξηζην-  

 Αχμνπζα 

 Φζίλνπζα 
 Όλνκα  
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 Α Β C D Δ F 

1 Έξεπλα Μαζεηψλ Σκήκαηνο Β1 

2 Όλνκα Φχιν Αγαπε-
κέλν 

Μάζε-
κα 

Αγαπε-
κέλν 
Αλά-

γλσζκα 

Ώξεο 
Αλά-

γλσζεο 

Άιιεο 
Αζρν-
ιίεο 

3 Αγγε-
ιίλα 

Κνξί-
ηζη 

Υεκεία Λνγνηε-
ρλία 

5 Αγγεην-
πιαζηηθή 

4 Άγγε-
ινο 

Αγφ-
ξη 

Πιεξν
θνξηθή 

Κφκηθο 1 Πνδήια-
ην 

5 Αξγπ-
ξψ 

Κνξί-
ηζη 

Καιιη-
ηερληθά 

Κφκηθο 4 Εσγξα-
θηθή 
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 Α Β C D Δ  F  

6 Άξεο Αγφ-
ξη 

Ηζηνξία Λνγνηε-
ρλία 

6 Μπά-
ζθεη 

7 Βαζί-
ιεο 

Αγφ-
ξη 

Μαζε-
καηηθά 

Κφκηθο 2 Πνδή-
ιαην 

8 Ζιίαο Αγφ-
ξη 

Πιεξν-
θνξηθή 

Λνγνηε-
ρλία 

8 Τπνιν-
γηζηέο 

9 Ησα-
θείκ 

Αγφ-
ξη 

Ηζηνξία Δθεκεξί-
δεο 

2 Τπνιν-
γηζηέο 

10 Μαίξε Κνξί-
ηζη 

Γεσγξα-
θία 

Δγθπθιν-
παηδηθά 
Βηβιία 

5 Υνξφο 

11 Υξχζα Κνξί-
ηζη 

Μαζε-
καηηθά 

Λνγνηε-
ρλία 

7 Κηζάξα 
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 Α Β C D Δ F 

1 Έξεπλα Μαζεηψλ Σκήκαηνο Β1 

2 Όλνκα Φχιν Αγαπε-
κέλν 

Μάζε-
κα 

Αγαπε-
κέλν 
Αλά-

γλσζκα 

Ώξεο 
Αλά-

γλσζεο 

Άιιεο 
Αζρν-
ιίεο 

3 Ζιίαο Αγφξη Πιεξν
θνξηθή 

Λνγνηε-
ρλία 

8 Τπνινγη-
ζηέο 

4 Υξχζα Κνξί-
ηζη 

Μαζεκ
αηηθά 

Λνγνηε-
ρλία 

7 Κηζάξα 

5 Άξεο Αγφξη Ηζηνξία Λνγνηε-
ρλία 

6 Μπάζθεη 
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 Α Β C D Δ  F  

6 Αγγε-
ιίλα 

Κνξί-
ηζη 

Υεκεία Λνγνηε-
ρλία 

5 Αγγεην-
πιαζηηθή 

7 Μαίξε Κνξί-
ηζη 

Γεσγξα-
θία 

Δγθπθιν-
παηδηθά 
Βηβιία 

5 Υνξφο 

8 Αξγπ-
ξψ 

Κνξί-
ηζη 

Καιιηηε-
ρληθά 

Κφκηθο 4 Εσγξα-
θηθή 

9 Ησα-
θείκ 

Αγφξη Ηζηνξία Δθεκε-
ξίδεο 

2 Τπνιν-
γηζηέο 

10 Βαζί-
ιεο 

Αγφξη Μαζεκα-
ηηθά 

Κφκηθο 2 Πνδή-
ιαην 

11 Άγγε-
ινο 

Αγφξη Πιεξν-
θνξηθή 

Κφκηθο 1 Πνδή-
ιαην 
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Παξαπάλσ βιέπεηε ηελ Δηθόλα 8.4. 
Ο πίλαθάο καο ηαμηλνκεκέλνο κε 
βάζε ηηο «Ώξεο Αλάγλσζεο» 

 

Ζ ηαμηλφκεζε πνπ έγηλε ζηελ 
Δηθφλα 8.4 καο δείρλεη φηη ν Ζιίαο 
δηαβάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο 
απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

Μηα επεμεξγαζία, φκσο, κπνξεί 
λα καο δψζεη θαη πιεξνθνξίεο πνπ 
πηζαλφλ δε γλσξίδνπκε φηη 
ππάξρνπλ. Με κηα πξνζεθηηθφηεξε 
καηηά ζηελ Δηθφλα 8.4 θαίλεηαη φηη 
νη καζεηέο πνπ δηαβάδνπλ ινγνηε-
ρλία (Ζιίαο, Υξχζα, Άξεο, Μαίξε) 
είλαη νη καζεηέο πνπ δηαβάδνπλ 
πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο 
ζπκκαζεηέο ηνπο. Βιέπνπκε φηη κε 
ηελ ηαμηλφκεζε κπνξνχλ λα 
εκθαληζηνχλ θαη πιεξνθνξίεο πνπ 
δελ ηηο αλαδεηνχκε, αιιά κπνξεί λα 
είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. 
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Ζ εηζαγσγή θαη ε θαηεγνξηνπνί-
εζε ησλ δεδνκέλσλ καο ζε έλα 
Τπνινγηζηηθφ Φχιιν καο επηηξέπεη 
λα παίξλνπκε απαληήζεηο ζε 
δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπκε. 
ην παξάδεηγκα καο κπνξνχκε λα 
ζέζνπκε ηα εξσηήκαηα: 
1. Πφζεο ψξεο δηαβάδνπλ φινη νη 
καζεηέο; 
2. Πνηνο είλαη ν κέζνο φξνο 
δηαβάζκαηνο; 
3. Πφζνη καζεηέο αζρνινχληαη κε ην 
κπάζθεη; 
4. ε πφζνπο καζεηέο αξέζνπλ ηα 
Καιιηηερληθά; 

Σα εξσηήκαηα πνπ κπνξνχκε λα 
ζθεθηνχκε είλαη πάξα πνιιά. Ζ 
απάληεζε ελφο εξσηήκαηνο καο 
βνεζάεη λα νξγαλψζνπκε κηα δξα-
ζηεξηφηεηα ή λα δξάζνπκε αλάινγα. 
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ απάληε-
ζε απηψλ ησλ εξσηεκάησλ, αο 
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γλσξίζνπκε κεξηθέο κνξθέο επεμεξ-
γαζίαο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε 
ζε έλα Τπνινγηζηηθφ Φχιιν. 

 

8.3 Τπνινγηζκνί ζην ινγηζκη-
θφ Τπνινγηζηηθά Φχιια 

 

Σν ινγηζκηθφ Τπνινγηζηηθά Φχι-
ια είλαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, γηα 
λα θάλνπκε ππνινγηζκνχο κε πνιιά 
θαηεγνξηνπνηεκέλα δεδνκέλα. 

Σα ζχκβνια ησλ πξάμεσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα: 

+  γηα πξφζζεζε  
-  γηα αθαίξεζε 

*  γηα πνιιαπιαζηαζκφ  

/  γηα δηαίξεζε 
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία πξά-

με ζε έλα θειί, πξέπεη λα βάινπκε 
πξψηα ην ζχκβνιν ίζνλ (=) θαη κεηά 
ηελ πξάμε. Γηα παξάδεηγκα, ε πξά-
με «=5+3» καο δίλεη σο απνηέιεζκα 
ην νρηψ (8). 
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Δθηφο απφ ηνπο αξηζκνχο ζηηο 
πξάμεηο, κπνξνχκε λα αλαθεξφκα-
ζηε ζην πεξηερφκελν ελφο θειηνχ 
ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ηνπ. 

Έηζη ε πξάμε «=Α1*2» ζα εκθαλίζεη 

ην δηπιάζην ηνπ αξηζκνχ πνπ 
βξίζθεηαη ζην θειί Α1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 8.5 

1 
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                                                            B I U  

 

             f(x)   =   

 A B C D E 

1      
 

Δηθόλα 8.5. Με ηελ επηινγή «fx» ζηε 
γξακκή ηύπσλ εκθαλίδνληαη νη δηα-
ζέζηκεο ζπλαξηήζεηο κε αιθαβεηηθή 
ζεηξά ή ρσξηζκέλεο θαηά θαηεγνξία. 
Μπνξνύκε λα δνύκε ηε ζύληαμε ησλ 
ζπλαξηήζεσλ ζην θάησ κέξνο ηνπ 
παξάζπξνπ ή, κε ηελ επηινγή ηεο 
Βνήζεηαο, κπνξνύκε λα δνύκε παξα-
δείγκαηα ρξήζεο κηαο ζπλάξηεζεο. 
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 1. 
 

 

Σπλαξηήζεηο  Γνκή 
Καηεγνξία  απνηέιεζκα 

 ιεηηνπξγίαο 
 
πλάξηεζε 

SUM 
                                 

SUM (αξηζκφο 1;  
                                      αξηζκφο2; …) 

 
Αζξνίδεη ηα νξίζκαηα 

 

Σχπνο  Απνηέιεζκα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδεγφο ζπλαξηήζεσλ                    x. 

 Όια  
 

SUBSTITUTE    
SUBTOTAL 
SUM 
SUMΗF  

 

= 

 

 

Βνήζεηα 

Άθπξν 

<< Πίζσ Δπφκελν >> 

ΟΚ 
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Γηα ιφγνπο επθνιίαο ζε έλα Τπν-
ινγηζηηθφ Φχιιν ππάξρνπλ δεθάδεο 
ζπλαξηήζεηο. Οη ζπλαξηήζεηο καο 
βνεζνχλ λα θάλνπκε πην εχθνια θαη 
γξήγνξα ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ 
επηζπκνχκε. 

Οη πεξηζζφηεξεο ζπλαξηήζεηο 
καο επηηξέπνπλ λα βξίζθνπκε απν-
ηειέζκαηα ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 
θειηά. Ζ επηινγή πνιιψλ ζπλερφ-
κελσλ θειηψλ γίλεηαη κε εχθνιν 

ηξφπν θαη θαιείηαη Πεξηνρή Κειηώλ. 
Ζ δήισζε ηεο πεξηνρήο θειηψλ 
γίλεηαη κε ην φλνκα ηνπ πξψηνπ θαη 
ηνπ ηειεπηαίνπ θειηνχ ρσξηζκέλα κε 
ην ζχκβνιν «:». Γηα παξάδεηγκα, 
ζηελ Δηθφλα 8.4 ε Πεξηνρή Κειηψλ 
Δ3:Δ11 πεξηιακβάλεη ηα θειηά πνπ 
καο δείρλνπλ ηηο ψξεο δηαβάζκαηνο, 
ελψ ε Πεξηνρή Κειηψλ Α2:F11 
πεξηιακβάλεη ηα θειηά πνπ 
πεξηέρνπλ φια ηα δεδνκέλα καο. 
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8.4 Υξήζε ζπλαξηήζεσλ ζην 
ινγηζκηθφ Τπνινγηζηηθά Φχιια 

 

Με ηηο γλψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 
8.3 είκαζηε ζε ζέζε λα 
απαληήζνπκε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 
ζέζακε ζηελ παξάγξαθν 8.2. 

Γηα λα απαληήζνπκε ζηελ εξψ-
ηεζε: «Πόζεο ώξεο δηαβάδνπλ όινη 
νη καζεηέο», πξέπεη λα αζξνίζνπκε 
φια ηα θειηά απφ ην Δ3 κέρξη θαη ην 
Δ11. ηελ αλαδήηεζε ησλ ζπλαξηή-
ζεσλ βξίζθνπκε φηη ε ζπλάξηεζε 
πνπ καο βνεζάεη ζ’ απηή ηελ ελέξ-
γεηα είλαη ε SUM. Αληίζηνηρα, αλα-
δεηνχκε ηηο ππφινηπεο ζπλαξηήζεηο 
πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα απαληή-
ζνπκε ζηηο ππφινηπεο ηξεηο εξσηή-
ζεηο. ηνλ Πίλαθα 8.2 βιέπνπκε κε 
πνηεο ζπλαξηήζεηο κπνξνχκε λα 
πάξνπκε ηελ απάληεζε ζηηο 
εξσηήζεηο πνπ είρακε ζέζεη: 
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Πίλαθαο 8.2. Υξήζε ησλ 
ζπλαξηήζεσλ ζηελ πξάμε 

Πφζεο ψξεο 
δηαβάδνπλ 
φινη νη 
καζεηέο; 

= SUM(E3:E11) 
Αζξνίδεη ηα θειηά Δ3, 
E4, E5,..., έσο θαη Δ11 

Πνηνο είλαη ν 
κέζνο φξνο 
δηαβάζκαηνο; 

= AVERAGE(E3:E11) 
Γίλεη ηε κέζε ηηκή ησλ 
θειηψλ Δ3 έσο θαη Δ11 

Πφζνη 
καζεηέο 
αζρνινχληαη 
κε ην 
κπάζθεη; 

=COUNTIF(F3:F11;  
                "Μπάζθεη") 
Μεηξάεη πφζεο θνξέο 
εκθαλίδεηαη ε ιέμε 
"Μπάζθεη" ζηα θειηά 
F3 έσο θαη F11 

Γηα πφζνπο 
καζεηέο είλαη 
ηα Καιιηηε-
ρληθά ην 
αγαπεκέλν 
ηνπο κάζεκα; 

=COUNTIF(C3:C11;     
         "Καιιηηερληθά") 
Μεηξάεη πφζεο θνξέο 
εκθαλίδεηαη ε ιέμε 
«Καιιηηερληθά» ζηα 
θειηά C3 έσο θαη C11 
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ηελ επόκελε ζειίδα: Δηθόλα 8.6. Σα 
απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ καο 
κε ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ 
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 Α Β C D Δ F 

3 Ζιίαο Αγν Πιεξνθνξ Λνγνηερλία 8 Τπνι 

4 Υξχζα Κνξ Μαζεκαηηθ Λνγνηερλία 7 Κηζάξ 

5 Άξεο Αγν Ηζηνξία Λνγνηερλία 6 Μπάζ 

6 Αγγειί-
λα 

Κνξ Υεκεία Λνγνηερλία 5 Αγγιη 

7 Μαίξε Κνξ Γεσγξαθί Δγθπθινπαη-
δηθά Βηβιία 

5 Υνξφο 

8 Αξγπξψ Κνξ Καιιηηερλη Κφκηθο 4 Εσγξ 
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 Α Β C D Δ  F  

9 Ησαθείκ Αγν Ηζηνξία Δθεκεξίδεο 2 Τπνιν 

10 Βαζίιεο Αγν Μαζεκαη Κφκηθο 2 Πνδήι 

11 Άγγεινο Αγν Πιεξνθν Κφκηθο 1 Πνδήι 

12 πλνιηθφο ρξφλνο αλάγλσζεο  40  

13 Μέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ  
αλάγλσζεο 

4,44 
 
 

14 Αξηζκφο καζεηψλ πνπ αζρνινχληαη  
κε ην Μπάζθεη 

1 
 
 

15 Αξηζκφο καζεηψλ πνπ αζρνινχληαη  
κε ηα Καιιηηερληθά 

1 
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8.5 Οη επθνιίεο ζην ινγηζκηθφ 
Τπνινγηζηηθά Φχιια 
 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επ-
θνιίεο ζην ινγηζκηθφ Τπνινγηζηηθά 
Φχιια είλαη ε απηφκαηε αιιαγή ησλ 
ππνινγηζκψλ καο, φηαλ αιιάμνπκε 
ηα πεξηερφκελα ησλ θειηψλ. Αλ, γηα 
παξάδεηγκα, αιιάμνπκε ηηο ψξεο 
αλάγλσζεο ηεο Αγγειίλαο απφ 5 ζε 
12, απηφκαηα ζα αιιάμεη ν ζπλνιη-
θφο ρξφλνο αλάγλσζεο ζε 56 θαη ν 
κέζνο φξνο ζε 4, αθνχ αιιάδεη κία 
απφ ηηο ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηνπο δπν ηχπνπο. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη αιιάδνληαο κφλν έλα απφ ηα δε-
δνκέλα καο, νη ππνινγηζκνί γίλν-
ληαη απηφκαηα κε ηα λέα δεδνκέλα. 
Έηζη, ν πίλαθαο πνπ έρνπκε θηηάμεη 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε 
άιιεο ηάμεηο ή ηκήκαηα αιιάδνληαο 
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κφλν ηα ζηνηρεία ησλ καζεηψλ ηεο 
ηάμεο. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ καο δίλεη 
ηε ζηγνπξηά φηη, αλ ζειήζνπκε λα 
δηνξζψζνπκε έλαλ αξηζκφ, ην ινγη-
ζκηθφ ζα καο εκθαλίδεη πάληα ηα 
δηνξζσκέλα απνηειέζκαηα ρσξίο λα 
ππάξρεη αλάγθε λα επαλαιάβνπκε 
ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο. 
 

 Α Β 

1 Οηθνλνκηθά ηεο Δθδξνκήο 

2   

3 Αξηζκφο Μαζεηψλ: 25 

4   

5 Κφζηνο: 200 € 

6   

7 Πνζφ θάζε καζεηή: 8 € 

8   

Δηθόλα 8.7. Σν παξάδεηγκα ηεο εθ-
δξνκήο ζην ινγηζκηθό Τπνινγηζηηθά 
Φύιια 

44 / 157 



Β3: «25» ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ 
Β5: «200» ην θφζηνο ελνηθίαζεο ηνπ 
ιεσθνξείνπ 

Β7: «=Β5/Β3» ε πιεξνθνξία γηα ην 
πνζφ πνπ ζα πιεξψζεη θάζε 
καζεηήο. 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ρξεκάησλ 
πνπ ρξεηάδεηαη λα δψζεη θάζε καζε-
ηήο είλαη απιφο θαη κπνξεί λα γίλεη 
εχθνια θαη κε κία αξηζκνκεραλή. 
Όκσο ε Υξχζα θαη ν Κσζηήο δεκη-
νχξγεζαλ κηα γεληθή θφξκα. Κάζε 
θνξά πνπ ζα ζέινπλ λα ιχζνπλ έλα 
παξφκνην πξφβιεκα ζα κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα θφξκα 
πνπ δεκηνχξγεζαλ. Αιιάδνληαο ηα 
δεδνκέλα ηνπο (ζηα θειηά Β3 θαη 
Β5) παίξλνπλ απηφκαηα ηελ πιεξν-
θνξία πνπ επηζπκνχλ, ρσξίο λα 
ζθεθηνχλ ηη είδνπο ππνινγηζκνχο 
ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ. 
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8.6 Σα Γεδνκέλα, νη Πιεξνθνξίεο 
θαη ν Τπνινγηζηήο 

 

Αο αλαινγηζηνχκε ζε πνηα βήκα-
ηα καο βνήζεζε ν ππνινγηζηήο λα 
πάξνπκε πιεξνθνξίεο απφ ηα 
δεδνκέλα καο. 

1. Σπιινγή: καο βνήζεζε λα ζπιιέ-
μνπκε ηα δεδνκέλα, θαηαγξάθνληαο 
ηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

2. Καηεγνξηνπνίεζε: θαηαγξάςακε 
ηα δεδνκέλα ζε θαηεγνξίεο. 

3. Υπνινγηζκόο: κε ηε βνήζεηα ηνπ 
ππνινγηζηή θάλακε ηνπο 
ππνινγηζκνχο πνπ ζέιακε. 

4. Απνζήθεπζε: απνζεθεχζακε ηα 
δεδνκέλα καο ζηνλ ππνινγηζηή. 

5. Αλάθηεζε: κπνξνχκε λα έρνπκε 
πάιη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα καο, 
αλ δηαβάζνπκε ην αξρείν ζην νπνίν 
ππάξρνπλ. 
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6. Γηαλνκή-Μεηάδνζε: Μπνξνχκε 
λα κεηαδψζνπκε ηα δεδνκέλα καο 
ζηέιλνληαο ηα κε Ζιεθηξνληθφ 
Σαρπδξνκείν θαη ζε άιια ζρνιεία ή 
λα αλαθνηλψζνπκε ηελ εξγαζία καο 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Οη παξαπάλσ είλαη κεξηθέο απφ 
ηηο θπξηφηεξεο πξάμεηο επεμεξγα-
ζίαο δεδνκέλσλ. Καηαλνψληαο ηε 
ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, κπνξνχκε 
λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε ζε 
θαζεκεξηλνχο καο ππνινγηζκνχο 
θαη λα δηεπθνιχλνπκε ηε δσή καο. 
 
 

ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

          1. Πνην Λνγηζκηθφ Δθαξκν-
γψλ καο επηηξέπεη λα επεμεξγαδφ-
καζηε δεδνκέλα ζηνλ ππνινγηζηή; 
2. Πψο ρσξίδεηαη ε πεξηνρή 
εξγαζίαο ζην ινγηζκηθφ 
Τπνινγηζηηθά Φχιια; 
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3. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ 
ζπλαξηήζεσλ ζην ινγηζκηθφ 
Τπνινγηζηηθά Φχιια; 
4. ε πνηα βήκαηα ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ κπνξεί λα καο βνεζήζεη 
ν ππνινγηζηήο; 
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   ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 
 
Γξαθήκαηα θαη Παξνπζηάζεηο 

 

Δηζαγωγή 
 

Έλαο εχρξεζηνο αιιά θαη 
εχθνια αληηιεπηφο ηξφπνο, γηα λα 
παξνπζηάδνπκε ηα δεδνκέλα καο, 
είλαη κέζα απφ γξαθήκαηα. Με ηε 
ρξήζε γξαθεκάησλ κπνξνχκε 
νπηηθνπνηεκέλα λα παίξλνπκε 
πιεξνθνξίεο απφ ηα δεδνκέλα καο. 
 Με πνην ηξφπν κπνξνχκε λα 
δεκηνπξγήζνπκε γξαθήκαηα απφ 
ηα δεδνκέλα καο; 
 Πνην είδνο γξαθήκαηνο είλαη θάζε 
θνξά ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ; 
 Αλ ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε 
ζηνπο ζπκκαζεηέο καο ηα απνηειέ-
ζκαηα κηαο έξεπλάο καο, ππάξρεη 
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θάπνην ινγηζκηθφ πνπ ζα 
κπνξνχζε λα καο βνεζήζεη; 

ην Κεθάιαην απηφ ζα έρνπκε ηελ 
επθαηξία λα κάζνπκε πψο κπνξνχκε 
λα αλαπαξαζηήζνπκε κε γξαθηθφ 
ηξφπν ηα δεδνκέλα καο ζηνλ 
ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα ζα 
δεκηνπξγήζνπκε κηα παξνπζίαζε 
κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ 
Κεθαιαίνπ 8. 
 

Λέμεηο Κιεηδηά 
Γξαθήκαηα, 
Λνγηζκηθό Παξνπζίαζεο 

 

9.1 Παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ 
κε γξαθηθφ ηξφπν 
 

Γεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ αξηζ-
κνχο θαη ηα έρνπκε θαηεγνξηνπνηή-
ζεη ζε Τπνινγηζηηθά Φχιια 
κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ θαη 
κε γξαθηθφ ηξφπν. Έλα γξάθεκα 
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καο βνεζάεη λα αλαπαξαζηήζνπκε 
ηα δεδνκέλα καο κε νπηηθφ ηξφπν, 
ψζηε λα κπνξνχκε άκεζα λα 
πάξνπκε πιεξνθνξίεο απφ απηά. 

Με ηα δεδνκέλα ηεο Δηθφλαο 8.3 
ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 
γξάθεκα, πνπ λα αλαπαξηζηά ηα 
νλφκαηα ησλ καζεηψλ ζε ζπλάξηε-
ζε κε ηηο ψξεο πνπ δηαβάδεη ν 
θαζέλαο. Αληηγξάθνπκε ηηο ζηήιεο 
«Όλνκα» θαη «Ώξεο Αλάγλσζεο» 
ζε έλα λέν Τπνινγηζηηθφ Φχιιν. 
Σηο επηιέγνπκε κε ην πνληίθη θαη ζηε 
ζπλέρεηα απφ ην κελνχ επηινγψλ 
επηιέγνπκε «ΔηζαγσγήΓξάθεκα». 
Δκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιφγνπ 
ηεο Δηθφλαο 9.1 θαη απφ απηφ επηιέ-
γνπκε ηνλ ηχπν ηνπ γξαθήκαηνο 
πνπ επηζπκνχκε. 

Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη γξα-
θεκάησλ είλαη νη ηέζζεξηο πξψηεο 
θαηεγνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη,  
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Οδεγφο γξαθεκάησλ                 ?.  x. 
Βήκα 1 απφ 4 - Σχπνο γξαθήκαηνο 
 
 
 

 
Σχπνο γξαθήκαηνο:     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 9.1. Δπηινγή ηύπνπ 
γξαθήκαηνο  

Βαζηθνί 
ηχπνη 

 

Πξνζαξκνζκέλνη ηχπνη 
 

 

Πηέζηε παξαηεηακέλα ην θνπκπί,  
γηα λα πξνβιεζεί ην δείγκα 

Άθπξν 

<< Πξνεγνχκελν Δπφκελν >> 

Σέινο 

Γεπηεξεχνλ ηχπνο  
γξαθήκαηνο: 

ηήιεο 
 

Ράβδνη 
 

Γξακκέο 
 

Πίηα 
 

(Γηαζπνξά) ΥΤ 
 

Πεξηνρή 
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δειαδή: ηήιεο, Ράβδνη, Γξακκέο 
θαη Κπθιηθά γξαθήκαηα. 
 

Αλ επηιέμνπκε ην γξάθεκα 
ηήιεο θαη κεηά ηελ επηινγή Σέινο, 
εκθαλίδεηαη άκεζα ην γξάθεκα 
ζηελ νζφλε καο (Δηθφλα 9.2). 

Υξεζηκνπνηνχκε έλα γξάθεκα κε 
ζηήιεο (ή ξάβδνπο), φηαλ ζέινπκε 
λα ζπγθξίλνπκε ηηο ηηκέο ησλ θαηε-
γνξηψλ καο. ηελ Δηθφλα 9.2 βιέπνπ-
κε εχθνια πνηνο καζεηήο δηαβάδεη 
ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο θαη πνηνη 
καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο ιηγφηεξεο. 

Τπάξρνπλ θαη άιια είδε γξαθε-
κάησλ, ηα νπνία ηα επηιέγνπκε 
αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζέινπκε λα εμαγάγνπκε. Αο δεκη-
νπξγήζνπκε, γηα παξάδεηγκα, έλα 
θπθιηθφ γξάθεκα κε βάζε ηελ πνζφ-
ηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηαδφκαζηε,  
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γηα λα θηηάμνπκε έλα ραιβά. 
(Δηθφλα 9.3). 
 

 A B 

1 Όλνκα Ώξεο Αλάγλωζεο 

2 Άγγεινο 1 

3 Άξεο 6 

4 Ησαθείκ 2 

5 Βαζίιεο 2 

6 Ζιίαο 8 

7 Αγγειίλα 5 

8 Αξγπξψ 4 

9 Μαίξε 5 

10 Xξχζα 7 

 
 1. 
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 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 9.2. Γξάθεκα κε κνξθή 
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M
at

h 
Co

m
po

se
r  

1.
1.

5

ht
t p

: /
/ w

ww
. m

at
hc

om
po

se
r .

co
m

Ά
γ
γ
ελ
ο
ς

M
at

h 
Co

m
po

se
r  

1.
1.

5

ht
t p

: /
/ w

ww
. m

at
hc

om
po

se
r .

co
m

Ά
ρ
η
ς

M
at

h 
Co

m
po

se
r  

1.
1.

5

ht
t p

: /
/ w

ww
. m

at
hc

om
po

se
r .

co
m

Β
α
σ
ίλ
η
ς

M
at

h 
Co

m
po

se
r  

1.
1.

5

ht
t p

: /
/ w

ww
. m

at
hc

om
po

se
r .

co
m

Ιω
α
κ
εί
μ

M
at

h 
Co

m
po

se
r  

1.
1.

5

ht
t p

: /
/ w

ww
. m

at
hc

om
po

se
r .

co
m

Α
γ
γ
ελ
ίν
α

M
at

h 
Co

m
po

se
r  

1.
1.

5

ht
t p

: /
/ w

ww
. m

at
hc

om
po

se
r .

co
m

Α
ρ
γ
σ
ρ
ώ

M
at

h 
Co

m
po

se
r  

1.
1.

5

ht
t p

: /
/ w

ww
. m

at
hc

om
po

se
r .

co
m

Η
λ
ία
ς

M
at

h 
Co

m
po

se
r  

1.
1.

5

ht
t p

: /
/ w

ww
. m

at
hc

om
po

se
r .

co
m

Μ
α
ίρ
η

M
at

h 
Co

m
po

se
r  

1.
1.

5

ht
t p

: /
/ w

ww
. m

at
hc

om
po

se
r .

co
m

Χ
ρ
ύ
σ
α

0 

2 

4 

6 

8 

Ώξεο αλάγλσζεο ηελ εβδνκάδα 
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 A B 

1 Υιηθά γηα Φαιβά 

2 πζηαηηθά Φιπηδάληα 

3 ηκηγδάιη 3 

4 Εάραξε 2 

5 Διαηφιαδν 1 

 

Σπζηαηηθά γηα Φαιβά 
 
 
 
 
  ηκηγδάιη 
  Εάραξε 
  Διαηφιαδν 
 
 
 

Δηθόλα 9.3. Καηαλνκή πνζνζηώλ ησλ 
ζπζηαηηθώλ ηνπ ραιβά 

Διαηφιαδν 

17% 
ηκηγδάιη 

50% 

Εάραξε 

33% 
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9.2 Γεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο 
 

Όηαλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπ-
κε δηαθάλεηεο γηα κηα παξνπζίαζε, 
ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ είλαη έλα 

ινγηζκηθό Παξνπζηάζεωλ. ηελ 
πεξηνρή εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνχ 
εηζάγνπκε θείκελν, εηθφλεο θαη 
γξαθήκαηα κε ηε ινγηθή ζεηξά πνπ 
ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε ηηο 
πιεξνθνξίεο. 

ε θάζε ζεηξά δηαθαλεηψλ είλαη 
σξαίν λα έρνπκε ζην παξαζθήλην 
(background) έλα γξαθηθφ θφλην. 
 Απφ ην κελνχ επηινγψλ κε ηελ 
επηινγή «Δηζαγσγή  Πιαίζην 
θεηκέλνπ» κπνξνχκε λα γξάςνπκε 
θείκελν ζε κηα δηαθάλεηα. 
 Με ηελ επηινγή «Δηζαγσγή  Νέα 
δηαθάλεηα» εηζάγνπκε λέεο 
δηαθάλεηεο ζηελ παξνπζίαζή καο. 
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Αξρείν        Δπεμεξγαζία   Πξνβνιή 
Δηζαγσγή   Μνξθή            Δξγαιεία  

Πξνβνιή παξνπζίαζεο 
Παξάζπξν                           Βνήζεηα 
 

 Microsoft PowerPoint-        . 
     [Παξνπζίαζε 1] 
 

57% 
Arial 28 

ρεδίαζε Νέα δηαθάλεηα 

Έξεπλα καζεηψλ ηνπ Β1 
 

Διεχζεξνο Υξφλνο 
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ηελ πξνεγνύκελε ζειίδα : Δηθόλα 
9.4. Σν ινγηζκηθό Παξνπζηάζεσλ 
Power Point ηεο Microsoft 

Αξρείν        Δπεμεξγαζία   Πξνβνιή 
Δηζαγσγή   Μνξθή            Δξγαιεία  

Πξνβνιή παξνπζίαζεο 
Παξάζπξν                           Βνήζεηα 
 

 Microsoft PowerPoint-        . 
     [Παξνπζίαζε 1] 
 

57% 
Arial 28 

ρεδίαζε Νέα δηαθάλεηα 
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Αξρείν        Δπεμεξγαζία   Πξνβνιή 
Δηζαγσγή   Μνξθή            Δξγαιεία  

Πξνβνιή παξνπζίαζεο 
Παξάζπξν                           Βνήζεηα 
 

 Microsoft PowerPoint-        . 
     [Παξνπζίαζε 1] 
 

57% 
Arial 28 

ρεδίαζε Νέα δηαθάλεηα 
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ηηο δύν πξνεγνύκελεο ζειίδεο : 
Δηθόλα 9.5. Με ηε ιεηηνπξγία 
«Αληηγξαθή-Δπηθόιιεζε» εηζάγνπκε 
δεδνκέλα θαη γξαθήκαηα από ην ιν-
γηζκηθό ησλ Τπνινγηζηηθώλ Φύιισλ 
ζην ινγηζκηθό ησλ Παξνπζηάζεσλ 

 

Απφ ην ινγηζκηθφ Τπνινγηζηηθά 
Φχιια κε ηε ιεηηνπξγία 

Αληηγξαθή-Δπηθόιιεζε κπνξνχκε 
λα εηζάγνπκε είηε πίλαθεο κε 
δεδνκέλα είηε ηα γξαθήκαηα πνπ 
έρνπκε δεκηνπξγήζεη. 

Απφ ην κελνχ επηινγψλ κε ηελ 
επηινγή «Πξνβνιή  Πξνβνιή πα-
ξνπζίαζεο» εκθαλίδνπκε ηηο δηαθά-
λεηεο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 
καο. Με έλα βηληενπξνβνιέα, πνπ 
έρνπκε ζπλδέζεη κε ηνλ ππνινγηζηή 
καο, κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε 
ηηο δηαθάλεηεο. 
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ΔΡΩΣΖΔΗ 
 

1. Αλαθέξαηε έλα 
Λνγηζκηθφ κε ην νπνίν κπνξνχκε 
λα δεκηνπξγήζνπκε γξαθήκαηα 
απφ ηα δεδνκέλα καο. 
2. ε ηη καο εμππεξεηεί έλα 
γξάθεκα; 
3. Με πνηα ελέξγεηα κπνξνχκε λα 
κεηαθέξνπκε γξαθήκαηα ή 
δεδνκέλα απφ έλα άιιν ινγηζκηθφ 
ζην ινγηζκηθφ ηεο Παξνπζίαζεο; . 
Πνην ινγηζκηθφ είλαη θαηάιιειν, γηα 
λα θάλνπκε παξνπζηάζεηο; 

 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ 
 

ηελ Δλφηεηα απηή 
παξνπζηάζηεθε αξρηθά ν ηξφπνο κε 
ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα βξνχκε 
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ 
Παγθφζκην Ηζηφ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο Υπεξεζίεο Αλαδήηεζεο.  
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Οη βαζηθφηεξεο Τπεξεζίεο Αλαδή-

ηεζεο είλαη νη Θεκαηηθνί Καηάινγνη 
θαη νη Μεραλέο Αλαδήηεζεο. Οη 
Θεκαηηθνί Καηάινγνη είλαη κεγάιεο 
ιίζηεο κε ζπλδέζκνπο (links) πνπ 
καο νδεγνχλ ζε αλάινγεο ηζηνζειί-
δεο. Οη ζχλδεζκνη ελφο θαηαιφγνπ 
είλαη νξγαλσκέλνη ζε θαηεγνξίεο 
ζεκάησλ, αλάινγα κε ην πεξηερφκε-
λν ησλ ηζηνζειίδσλ ζηηο νπνίεο 
είλαη ζπλδεδεκέλνη. Ο πην δηαδεδν-
κέλνο, φκσο, ηξφπνο αλαδήηεζεο 
πιεξνθνξηψλ είλαη νη Μεραλέο 
Αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε ησλ ηζην-
ζειίδσλ γίλεηαη κε ηηο θαηάιιειεο 

ιέμεηο θιεηδηά, πνπ πεξηγξάθνπλ 
πεξηιεπηηθά ην ζέκα γηα ην νπνίν 
ελδηαθεξφκαζηε. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεθε πψο 
κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ην 

ινγηζκηθφ Υπνινγηζηηθά Φύιια, 
γηα λα επεμεξγαδφκαζηε δηάθνξα 
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δεδνκέλα ζηνλ ππνινγηζηή. 
Καηεγνξηνπνηψληαο θαηάιιεια ηα 
δεδνκέλα ζε γξακκέο θαη ζηήιεο 
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα κε βάζε απηά 
λα θάλνπκε πιήζνο ππνινγηζκψλ 
γηα ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ 
πιεξνθνξηψλ. 

ην ινγηζκηθφ Τπνινγηζηηθά 
Φχιια κπνξνχκε λα δεκηνπξγνχκε 

γξαθήκαηα απφ ηα δεδνκέλα καο. 
Ζ επηινγή ελφο γξαθήκαηνο κπνξεί 
λα δηαθέξεη, αλάινγα κε ηηο πιεξν-
θνξίεο πνπ καο ελδηαθέξεη λα 
εμαγάγνπκε απφ ηα δεδνκέλα καο. 

Με ηα δεδνκέλα θαη ηα γξαθήκα-
ηά καο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπ-
κε δηαθάλεηεο κε έλα ινγηζκηθφ 
Παξνπζίαζεο. Ζ ιεηηνπξγία 
«Αληηγξαθή-Δπηθφιιεζε» καο δίλεη 
ηε δπλαηφηεηα λα εηζαγάγνπκε ζε 
κηα δηαθάλεηα νπνηαδήπνηε 
ζηνηρεία (θείκελν, θσηνγξαθίεο, 
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ζρέδηα) πνπ ππάξρνπλ ζε έλα άιιν 
ινγηζκηθφ. 

 
ΑΚΖΔΗ ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

1. Να επηιέμεηε κε Υ ηε  
ζσζηή εθδνρή, ψζηε λα 

ζπκπιεξσζεί ην λφεκα ησλ 
παξαθάησ πξνηάζεσλ.  

α. Γηα λα θάλνπκε ππνινγηζκνχο ζε 
νκάδεο δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγη-
ζηή, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε: 

Α. ηνλ Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ 

Β. ην ινγηζκηθφ Τπνινγηζηηθψλ 
Φχιισλ 

Γ. κία Μεραλή Αλαδήηεζεο 

Γ. ηε Εσγξαθηθή 
 

β. Έλα θειί κπνξεί λα πεξηέρεη: 

Α. αξηζκφ, Β. θείκελν,  

Γ. ζπλάξηεζε,  

Γ. φια ηα πξνεγνχκελα 
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2. Υαξαθηεξίζηε ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιάζνο 
βάδνληαο δίπια ζηα αληίζηνηρα 
θειηά  ή Λ. ηελ πεξίπησζε πνπ 
πηζηεχεηε φηη είλαη ιαλζαζκέλεο 
ζθεθηείηε πνηα ζα κπνξνχζε λα 
είλαη ε αληίζηνηρε ζσζηή πξφηαζε. 
 

 
Πξνηάζεηο 

σζηνχ-Λάζνπο 
 ή Λ 

1 

Οη Θεκαηηθνί Καηάινγνη 
πεξηέρνπλ ηζηνζειίδεο 
νξγαλσκέλεο ζε ζεκαηηθέο 
θαηεγνξίεο. 

 

2 

Οη Μεραλέο Αλαδήηεζεο 
ρξεζηκνπνηνχλ 
πξνγξάκκαηα πνπ 
ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο 
απφ ηηο δηαζέζηκεο ηζηνζειί-
δεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. 
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3 
Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο είλαη 
έλαο θαιά νξγαλσκέλνο 
ρψξνο. 

 

4 
Γηάθνξνη εμεηδηθεπκέλνη 
δηθηπαθνί ηφπνη δηαζέηνπλ 
ζεκαηηθνχο Καηαιφγνπο. 

 

5 

Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 
ζηηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο 
γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 
θαηάιιεισλ ιέμεσλ θιεηδηψλ. 

 

6 

ε θάζε πιεξνθνξία πνπ 
αλαδεηάκε κέζσ κηαο 
Μεραλήο Αλαδήηεζεο 
αληηζηνηρεί κφλν κία ιέμε 
θιεηδί. 

 

7 

Όια ηα απνηειέζκαηα κηαο 
Μεραλήο Αλαδήηεζεο 
πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθέο κε ην ζέκα πνπ 
ζέινπκε. 
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8 

Όιεο νη Μεραλέο Αλαδήηεζεο 
καο δίλνπλ ηα ίδηα απνηειέ-
ζκαηα, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε 
ηελ ίδηα ιέμε θιεηδί. 

 

9 

Σα απνηειέζκαηα κηαο 
Μεραλήο Αλαδήηεζεο είλαη 
ζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ ζε 
δηάθνξεο ηζηνζειίδεο. 

 

10 
Με ην ινγηζκηθφ Τπνινγηζηηθά 
Φχιια επεμεξγαδφκαζηε κφλν 
αξηζκνχο. 

 

11 
Ζ ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ 
ελφο Τπνινγηζηηθνχ Φχιινπ 
γίλεηαη κφλν ζε ιέμεηο. 

 

12 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ 
γίλεηαη πάληα θαηά αχμνπζα 
ζεηξά ζε έλα Τπνινγηζηηθφ 
Φχιιν. 

 

13 
Ζ πξάμε «=5x3» δίλεη απνηέ-
ιεζκα 15 ζηα Τπνινγηζηηθά 
Φχιια. 
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14 

Αλ αιιάμνπκε ην πεξηερφκελν 
ελφο θειηνχ ζε έλα Τπνινγη-
ζηηθφ Φχιιν, πξέπεη λα νξί-
ζνπκε μαλά, φπνηνπο ππνινγη-
ζκνχο ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

 

 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Κεθάιαην 7. Τπεξεζίεο Αλαδήηεζεο 
ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ 
 

1. Υσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ δπν 
αηφκσλ. Αλαδεηήζηε ζε ηξεηο δηα-
θνξεηηθέο Μεραλέο Αλαδήηεζεο 
(γηα παξάδεηγκα:  
Google: www.google.gr,  
Altavista: www.altavista.com, 
Yahoo: www.yahoo.com) 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ιέμεηο 
«πδξνβηφηνπνο» θαη «Κεξθίλε» 
(γξάςηε ηηο δπν ιέμεηο καδί ζην 
θαηάιιειν πιαίζην). πγθξίλεηε  
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ηα απνηειέζκαηα θάζε Μεραλήο 
Αλαδήηεζεο. Αμηνινγήζηε πνηα, 
θαηά ηε γλψκε ζαο, εκθάληζε ηα 
θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 
 

2. Υσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ δπν 
αηφκσλ. Γξάςηε ζηνλ πίλαθα δηά-
θνξα ζέκαηα πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ, 
γηα λα ςάμεηε ηηο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο. πδεηήζηε ηα κε ηνλ 
θαζεγεηή ηεο ηάμεο ζαο θαη 
αλαδεηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζέιεηε κε ηε βνήζεηα θάπνηαο 
Μεραλήο Αλαδήηεζεο. Αμηνινγήζηε 
ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ 
επηζθεθηήθαηε σο πξνο ηελ 
αμηνπηζηία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 
Πξνζθέξνπλ ηειηθά απηφ πνπ 
αξρηθά ππφζρνληαλ; Αληηγξάςηε ηηο 
βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηε 
ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη 
απνζεθεχζηε ην αξρείν ζαο. 
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3. Δπηζθεθηείηε δηθηπαθνχο ηφπνπο 
κε ζεκαηηθνχο Καηαιφγνπο θαη 
θαηαγξάςηε πνηεο θαηεγνξίεο 
ζεκάησλ πεξηέρνπλ. Πξνζπαζήζηε 
λα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
πξψηεο βνήζεηεο. 
 

4. ε πνιιέο Μεραλέο Αλαδήηεζεο, 
εθηφο απφ ηζηνζειίδεο, κπνξείηε λα 
αλαδεηήζεηε θαη θσηνγξαθίεο γηα 
ηα αγαπεκέλα ζαο ζέκαηα. Γνθηκά-
ζηε ηηο Μεραλέο Αλαδήηεζεο πνπ 
πξνηείλεη ην βηβιίν ή ν θαζεγεηήο 
ζαο, γηα λα αλαθαιχςεηε έλα κεγά-
ιν ζεζαπξφ θσηνγξαθηψλ γηα έλα 
ζέκα πνπ ζα απνθαζίζεηε (π.ρ. γηα 
έλα δψν ή γηα κηα επξσπατθή πφιε). 
 

5. Αλαθαιχςηε πψο κπνξείηε λα 
θάλεηε πην ζπλζέηεο αλαδεηήζεηο ζε 
κηα Μεραλή Αλαδήηεζεο, δίλνληαο 
ηελ εληνιή νη ηζηνζειίδεο ησλ 
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απνηειεζκάησλ λα πεξηέρνπλ δπν 
ή πεξηζζφηεξεο ιέμεηο θιεηδηά. 
 
Κεθάιαην 8. Δπεμεξγαζία Γεδνκέ-
λσλ θαη Τπνινγηζηηθά Φχιια 
 

6. Τινπνηήζηε ζηελ ηάμε ζαο ηελ 
έξεπλα ηνπ ηκήκαηνο Β1 πνπ 
παξνπζηάζηεθε σο παξάδεηγκα 
ζην Κεθάιαην 8. Μνηξάζηε ην 
εξσηεκαηνιφγην ηνπ βηβιίνπ θαη 
θηηάμηε ην αληίζηνηρν ππνινγηζηηθφ 
θχιιν. Πξνζζέζηε θαη άιια 
εξσηήκαηα, φπσο «πφζε ψξα 
παξαθνινπζείηε ηειεφξαζε;» 
 

7. Καηαζθεπάζηε έλα καζεκαηηθφ 
παηρλίδη. ην θειί Α1 ν δηπιαλφο 
ζαο ζα πιεθηξνινγεί έλα ηξηςήθην 
αθέξαην αξηζκφ. Ακέζσο κεηά ζα 
πξέπεη απηφκαηα ζην θειί Β2 λα 
αλαγξαθεί ην ςεθίν ησλ εθαηνληά-
δσλ, ζην C3 ην ςεθίν ησλ δεθάδσλ, 
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ζην D4 ην ςεθίν ησλ κνλάδσλ. 
πκβνπιεπηείηε ηε «Βνήζεηα» θαη 
ρξεζηκνπνηήζηε ηε ζπλάξηεζε 
«INT» γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ζαο. 
 

8. Ο ππεχζπλνο θαζεγεηήο ηεο 
ηάμεο ζάο αλαζέηεη λα θηηάμεηε ην 
ςεθνδέιηην γηα ηηο καζεηηθέο εθιν-
γέο. Σν ςεθνδέιηην πξέπεη λα είλαη 
ηαμηλνκεκέλν θαηά ην επψλπκν θαη 
ην φλνκα ησλ ππνςεθίσλ. 
 

9. Παξαθνινπζήζηε ηελ εμέιημε ηεο 
αγαπεκέλε ζαο νκάδαο. 
Καηαγξάςηε ηηο λίθεο, ηηο ηζνπαιίεο 
θαη ηηο ήηηεο θαη ππνινγίζηε ηε 
ζπλνιηθή βαζκνινγία. 
 

10. Αλαδεηήζηε απφ έλα βηβιίν Γεσ-
γξαθίαο ή απφ ην Γηαδίθηπν πιεξν-
θνξίεο γηα ηηο 10 κεγαιχηεξεο 
πφιεηο ηεο Διιάδαο σο πξνο ηνλ 
πιεζπζκφ. Γεκηνπξγήζηε έλα ππν-
ινγηζηηθφ θχιιν κε ηηο πιεξνθνξίεο 
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πνπ ζπιιέμαηε (φλνκα πφιεο, 
πιεζπζκφο, έθηαζε θ.ιπ.). 
Σαμηλνκήζηε ηηο θαηά θζίλνπζα 
ζεηξά κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ. 

 

Κεθάιαην 9. Γξαθήκαηα θαη 
Παξνπζηάζεηο 
 

11. Δπηζθεθηείηε ην δηθηπαθφ ηφπν 
www.meteo.ntua.gr/g/statistics ηνπ 
Δ.Μ.Π., γηα λα βξείηε ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία γηα ηνλ θαηξφ ηνπ ηειεπ-
ηαίνπ εηθνζηηεηξαψξνπ (κέρξη ην 
επφκελν κάζεκα). Καηαγξάςηε αλά 
εκέξα ζε έλα ππνινγηζηηθφ θχιιν, 
ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία, ηελ 
ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ηε 
βξνρφπησζε. Τπνινγίζηε ηε κέζε 
ζεξκνθξαζία ηεο εβδνκάδαο, ηε 
κέξα κε ηε κεγαιχηεξε πγξαζία θαη 
ηε κέξα κε ην ιηγφηεξν άλεκν. ηε 
ζπλέρεηα δεκηνπξγήζηε έλα 
γξάθεκα κε βάζε ηελ θαηαγξαθή 
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ησλ δεδνκέλσλ ζαο. Παξνπζηάζηε 
ηελ εξγαζία ζαο ζηελ ηάμε ρξεζη-
κνπνηψληαο έλα ινγηζκηθφ Παξνπ-
ζίαζεο. (Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα 
ζπιιέμεηε ζηνηρεία γηα ηνλ θαηξφ, 
π.ρ. ζεξκνθξαζία, ρξεζηκνπνηψ-
ληαο ην θαηάιιειν φξγαλν). 
 

12. Καηαγξάςηε ζε έλα ππνινγηζηη-
θφ θχιιν ηα έμνδα ζαο αλά εκέξα 
θαη αλά θαηεγνξία. Τπνινγίζηε: 
i. Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ ζαο αλά 
εκέξα. 
ii. Σα ρξήκαηα πνπ δηαζέηεηε γηα 
θάζε θαηεγνξία κέζα ζε κία 
εβδνκάδα. 
iii. Σν ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ πνπ 
δαπαλάηε κέζα ζε κία εβδνκάδα. 
φv. To πνζνζηφ ησλ εβδνκαδηαίσλ 
εμφδσλ θάζε θαηεγνξίαο επί ηνηο %. 
πκβνπιεπηείηε ηε «Βνήζεηα» ηνπ 
ινγηζκηθνχ θαη θάληε ην αληίζηνηρν 
θπθιηθφ γξάθεκα. Γηα παξάδεηγκα: 
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Ηκεξνκελία Φαγεηό Πεξηνδηθά Γηαζθέδαζε Σύλνιν 

άββαην 
23/7/07 

10,00 3,50 4,00 17,50 

Κπξηαθή 
24/7/07 

0 0 7,00 7,00 

Σύλνιν: 10,00 3,50 11,00 24,50 

 40,8% 14,3% 44,9% 100% 

 
13. Γεκηνπξγήζηε κία ζχληνκε παξνπζίαζε κε ζέκα 
«Μία πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο». 
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ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ 
 

1. ηελ πξνζπάζεηά καο λα 
βξνχκε πιεξνθνξίεο γηα ηε κνπζηθή 
Rock, ρξεζηκνπνηήζακε ηε ιέμε 
Rock σο ιέμε θιεηδί. Μεξηθά απφ ηα 
απνηειέζκαηα ήηαλ απνγνεηεπηηθά. 
Πνιιέο ηζηνζειίδεο πεξηείραλ πιε-
ξνθνξίεο γηα πεηξψκαηα. Έθαλε 
ιάζνο ε Μεραλή Αλαδήηεζεο; 
πδεηήζηε ζηελ ηάμε γηα πνην ιφγν 
είρακε απηά ηα απνηειέζκαηα. 
2. Πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
βξίζθνπκε ζην Γηαδίθηπν δελ είλαη 
αμηφπηζηεο. Γηαβάζηε ζηελ 
παξάγξαθν 7.3 πψο κπνξνχκε λα 
αμηνινγνχκε ηελ αμηνπηζηία ηζηνζε-
ιίδσλ πνπ ζπλαληάκε γηα πξψηε 
θνξά. πδεηήζηε ζηελ ηάμε γηα ην 
πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα μέξνπκε, 
αλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνη-
νχκε απφ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ είλαη 
αμηφπηζηεο. 
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  Κεθάιαην 10 
 

Νέεο Σερλνινγίεο θαη Δπάγγεικα 
 

Δηζαγωγή 
 

Οη ππνινγηζηέο θαη νη Νέεο 
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Δπηθνηλσληψλ ππνζηεξίδνπλ φιν 
θαη πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. Οη δηεπθνιχλζεηο 
πνπ πξνζθέξνπλ ζην ζχγρξνλν 
επαγγεικαηία είλαη πνιιέο θνξέο 
ηφζν κεγάιεο, ψζηε λα απνηεινχλ 
πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ 
θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ. Σαπηφρξν-
λα θάζε ρξφλν δεκηνπξγνχληαη λέα 
επαγγέικαηα, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 
εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ ηερλνινγη-
ψλ, ελψ παιαηνηέξα επαγγέικαηα, 
είηε αιιάδνπλ κνξθή είηε ράλνληαη 
κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  
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 Ση είδνπο δηεπθνιχλζεηο κπνξνχλ 
λα πξνζθέξνπλ νη ππνινγηζηέο ζηε 
δνπιεηά καο;  
 ε πνηα επαγγέικαηα κπνξνχκε 
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
ππνινγηζηέο;  
 Πνηα λέα επαγγέικαηα μέξεηε πνπ 
ζηεξίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο; 
 Πνηα επαγγέικαηα επεξεάδνληαη 
θαη ράλνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 
ππνινγηζηψλ; 
 
 

Λέμεηο Κιεηδηά 
 

Αλεξγία, απαζρόιεζε, 
απηνκαηνπνίεζε, επάγγεικα, 
εξγαζία, ειεθηξνληθό-εκπόξην, 
ειεθηξνληθή-δηαθπβέξλεζε, 
ειεθηξνληθή-Σξαπεδηηηθή, κεξηθή 
απαζρόιεζε, Νέεο Σερλνινγίεο ηεο 
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο, 
παγθνζκηνπνίεζε, ηειεξγαζία 
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10.1 Οη λέεο ηερλνινγίεο ππνζηε-
ξίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα 
επαγγέικαηα 
 

Η Αξγπξώ θαη ν Βαζίιεο κεηά ην 
ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 
απνθάζηζαλ λα επηζθεθηνύλ ην ζείν 
Αξηζηείδε, πνπ δηακέλεη ηα 
ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Σήλν, ην 
όκνξθν λεζί ησλ Κπθιάδσλ. 

Βαζίιεο: «Πξέπεη ζύληνκα λα θξν-
ληίζνπκε γηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα. 
Γελ μέξνπκε αθόκα νύηε πνηεο 
κέξεο ππάξρνπλ πινία γηα ηελ Σήλν. 
ε ιίγν αξρίδεη ε ηνπξηζηηθή πεξίν-
δνο θαη ζα είλαη δύζθνιν λα βξνύκε 
εηζηηήξηα γηα ηε κέξα πνπ ζέινπκε.» 

Αξγπξώ: «Μελ αλεζπρείο Βαζίιε, 
ζα ην αλαιάβσ εγώ. Θα ςάμσ ζην 
Γηαδίθηπν, γηα λα βξσ ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο. Ξέξσ θάπνηνπο ελεκε-
ξσκέλνπο ηνπξηζηηθνύο δηθηπαθνύο 
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ηόπνπο, πνπ έρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ρξεηαδόκαζηε. Μόιηο ηηο 
ζπγθεληξώζσ ζα ζε εηδνπνηήζσ, γηα 
λα απνθαζίζνπκε.» 

Μεηά από κηζή ώξα ε Αξγπξώ 
επηζηξέθεη ζξηακβεπηηθά, θξαηώληαο 
κεξηθέο ζειίδεο πνπ εθηύπσζε από 
ηνλ ππνινγηζηή ηεο. 

Αξγπξώ: Βαζίιε, έρσ όιεο ηηο πιε-
ξνθνξίεο πνπ ζέινπκε. Οξίζηε, ζ’ 
απηό ηνλ θαηάινγν έρσ ηα νλόκαηα 
όισλ ησλ πινίσλ, ηηο εκέξεο θαη ηηο 
ώξεο αλαρώξεζεο θαζώο θαη ην 
θόζηνο θάζε εηζηηεξίνπ. Αλ ζεο, έρσ 
αθόκα εθηππώζεη θαη έλα ράξηε, γηα 
λα κπνξέζνπκε λα πάκε ζην ιηκάλη 
θαη λα επηβηβαζηνύκε ζην πινίν. 

Ο Βαζίιεο κειεηάεη πξνζεθηηθά 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζε ε 
Αξγπξώ, ώζηε λα απνθαζίζνπλ πνηα 
δξνκνιόγηα κπνξνύλ λα επηιέμνπλ. 
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Σελ άιιε εκέξα επηζθέπηνληαη ην 
ηνπξηζηηθό γξαθείν. 

Βαζίιεο: Καιεκέξα ζαο. Δλδηαθε-
ξόκαζηε λα αγνξάζνπκε δπν 
εηζηηήξηα γηα ηελ Σήλν, κε ην πινίν 
«Π.» γηα ηελ επόκελε Παξαζθεπή. 

Υπάιιεινο: Πνιύ επραξίζησο. Μηα 
ζηηγκή λα θνηηάμσ ζηνλ ππνινγηζηή, 
αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα. 

Ο ππνινγηζηήο ηνπ ππαιιήινπ 
ζπλδέεηαη κε ηνλ θεληξηθό ππνινγη-
ζηή ηεο αθηνπιντθήο εηαηξείαο θαη ν 
ππάιιεινο κέζα ζε ιίγα 
δεπηεξόιεπηα έρεη ηελ απάληεζε. 

Υπάιιεινο: Ναη, ππάξρνπλ 
εηζηηήξηα ζην επάλσ θαηάζηξσκα. 
ηνηρίδνπλ 15 € θαη ηα δπν.  

Αξγπξώ: Δληάμεη ζα ηα πάξνπκε. 
Ο ππάιιεινο θάλεη ηελ θξάηεζε ησλ 
εηζηηεξίσλ κε ηνλ ππνινγηζηή κέζσ 
δηθηύνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εθηππώλεη 
ηα εηζηηήξηα... 
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ην παξάδεηγκα πνπ κφιηο πεξη-
γξάςακε ε Αξγπξψ ρξεζηκνπνίεζε 
ην Γηαδίθηπν, γηα λα πάξεη απφ 
θάπνην δηθηπαθφ ηφπν ηηο πιεξνθν-
ξίεο πνπ ήζειε. Ο δηθηπαθφο απηφο 
ηφπνο αλαπηχρζεθε γηα ινγαξηαζκφ 
ελφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ή κηαο 
αθηνπιντθήο εηαηξείαο. Όηαλ ν 
Βαζίιεο θαη ε Αξγπξψ πήγαλ λα 
αγνξάζνπλ ηα εηζηηήξηα, ν ππάιιε-
ινο ρξεζηκνπνίεζε ην δίθηπν ππν-
ινγηζηψλ ηνπ γξαθείνπ θαη κέζσ 
κηαο Βάζεο Γεδνκέλσλ εμέδσζε ηα 
εηζηηήξηα. Παξφκνηα ζελάξηα κε 
απηφ πνπ πεξηγξάςακε ζπλαληάκε 
πνιχ ζπρλά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
καο. Οη Νέεο Σερλνινγίεο ηεο Πιε-
ξνθνξηθήο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, κε 
θπξίαξρεο ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, 
ηε Ρνκπνηηθή θαη ηα Γίθηπα Τπνιν-
γηζηψλ, ππνζηεξίδνπλ νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα, γηα λα 
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δηεπθνιχλνπλ ηηο θαζεκεξηλέο καο 
ζπλαιιαγέο: 
■  ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία 
θιείλνληαη εηζηηήξηα ή δσκάηηα ζε 
μελνδνρεία κέζσ δηθηχνπ. 
■  ηηο ηξάπεδεο φιεο νη  
ζπλαιιαγέο γίλνληαη  
κέζσ ππνινγηζηή. 
■  ηα λνζνθνκεία ππάξρνπλ 
Βάζεηο Γεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία 
ησλ αζζελψλ γηα άκεζε λνζειεία. 
■  ηα πνιπθαηαζηήκαηα γίλεηαη 
ηαρχηαηα ν εθνδηαζκφο ησλ 
ξαθηψλ, θαζψο κπνξεί λα 
ελεκεξψλεηαη άκεζα κέζσ δηθηχνπ 
ν ππνινγηζηήο ηεο απνζήθεο γηα ηα 
πξντφληα πνπ πνπιήζεθαλ. 
■  ηα αξρηηεθηνληθά γξαθεία, νη 
αξρηηέθηνλεο ρξεζηκνπνηνχλ ππν-
ινγηζηέο κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ, 
ψζηε λα ζρεδηάδνπλ γξήγνξα θαη κε 
επθξίλεηα ηηο θαηαζθεπέο ηνπο. 
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■  ηα ζπλεξγεία απηνθηλήησλ νη 
κεραληθνί ζπκβνπιεχνληαη Βάζεηο 
Γεδνκέλσλ γηα ηα αληαιιαθηηθά 
πνπ ρξεηάδνληαη, ελψ εηδη- 
θά κεραλήκαηα κε ελζσ-
καησκέλνπο κηθξνεπεμεξ- 
γαζηέο ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε 
ηνπ απηνθηλήηνπ. 
■  ηα εζηηαηφξηα νη παξαγγειίεο 
είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη 
ειεθηξνληθά. 

Παξάιιεια πνιιέο εηαηξείεο θαη 
νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη ηνπο 
ππνινγηζηέο, γηα λα παξνπζηάζνπλ 
λέεο ππεξεζίεο. Μέζσ ελφο ππνιν-
γηζηή παιάκεο, γηα παξάδεηγκα, 
κπνξείο λα πιεξψλεηο ηνπο ινγα-
ξηαζκνχο ζνπ ζηελ ηξάπεδα ή λα 
βιέπεηο έλα ράξηε κε ηα αμηνζέαηα 
κηαο πεξηνρήο πνπ κφιηο επηζθέ-
θηεθεο γηα δηαθνπέο. Καζεκεξηλά 
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παξνπζηάδνληαη φιν θαη πεξηζζφ-
ηεξεο ππεξεζίεο, πνπ αμηνπνηνχλ 
ηηο θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο ησλ 
ππνινγηζηψλ. Γηάθνξα εθπαηδεπηη-
θά ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ εθπαίδεπ-
ζε απφ απφζηαζε κέζα απφ ηνλ 
Παγθφζκην Ηζηφ (εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε), ελψ αξθεηνί δεκφζηνη 
νξγαληζκνί δηεπθνιχλνπλ ηνπο 
πνιίηεο πξνζθέξνληαο δηάθνξεο 
ππεξεζίεο κέζσ Γηαδηθηχνπ 
(έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, θαηάζεζε 
αηηήζεσλ, ζχληαμε θαη θαηάζεζε 
θνξνινγηθήο δήισζεο). 

Ζ ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 
ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Δπηθνη-
λσλίαο δελ έρεη πιένλ κφλν ππν-
ζηεξηθηηθφ ξφιν, αιιά αιιάδεη θαη 
ηε κνξθή πνιιψλ επαγγεικάησλ. 
ην ζελάξην πνπ πεξηγξάςακε ε 
Αξγπξψ ζα κπνξνχζε λα αγνξάζεη 
ηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα κέζσ ελφο 
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εηθνληθνχ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ ρσξίο ηε δηακεζνιάβε-
ζε θάπνηνπ ππαιιήινπ. Όιν θαη πε-
ξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απνθηνχλ 
«ρψξν» ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, γηα 
λα πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ηνπο ή 
ηηο ππεξεζίεο ηνπο ειεθηξνληθά, 
επηηξέπνληαο ηηο παξαγγειίεο κέζσ 
ππνινγηζηψλ. Οη πσιεηέο αιιάδνπλ 
ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλνπλ 
ζρεδηαζηέο εκπνξηθψλ δηθηπαθψλ 
ηφπσλ. Οη θαηαζηεκαηάξρεο 
κπνξνχλ πιένλ λα παξνπζηάδνπλ 
ηα πξντφληα ηνπο ειεθηξνληθά ζε 
φιν ηνλ πιαλήηε, εηθνζηηέζζεξηο 
ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν. 

 

10.2  Ο ηξφπνο πνπ εξγαδφκαζηε 
κεηαβάιιεηαη 

 

Μία ρξήζηκε ηζηνξία: 
Ο αδειθόο ηεο Διεπζεξίαο, ν 
Πέηξνο, έρεη πάξεη ην πηπρίν ηεο 
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Αγγιηθήο θηινινγίαο. Σα ηειεπηαία 
ρξόληα εξγαδόηαλ ζε έλαλ εθδνηηθό 
νίθν, αιιά θέηνο απνθάζηζε λα 
αλαιακβάλεη κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ 
γηα δηάθνξεο εηαηξείεο, δνπιεύν-
ληαο από ην ζπίηη. Γηα ην ζθνπό απηό 
αγόξαζε έλαλ ππνινγηζηή θαη κία 
ζπλδξνκή γηα πξόζβαζε ζην Γηαδί-
θηπν. Ο λένο απηόο ηξόπνο εξγαζίαο 
ηνλ επραξηζηεί πνιύ. Γελ έρεη πηα 
πνιιέο κεηαθηλήζεηο, ελώ κπνξεί λα 
εξγάδεηαη όπνηα ώξα ζέιεη, αμηνπνη-
ώληαο ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηνπ ζε 
δηάθνξα ρόκπη, πνπ πάληα ήζειε λα 
θάλεη. Καζεκεξηλά ν Πέηξνο 
ιακβάλεη ηα θείκελα πνπ πξέπεη λα 
κεηαθξάζεη κε ην Ηιεθηξνληθό 
Σαρπδξνκείν, γξάθεη ηα κεηαθξα-
ζκέλα θείκελα ζηνλ Δπεμεξγαζηή 
Κεηκέλνπ θαη θη απνζηέιιεη ζηελ ώξα 
ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
πνπ ηνπ έρνπλ δώζεη νη πειάηεο ηνπ. 
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Παξόηη ν Πέηξνο είλαη ελζνπζηαζκέ-
λνο κε ηελ θαηλνύξγηα ηνπ δνπιεηά, 
ζηελ ηειεπηαία ζπδήηεζή ηνπ κε ηελ 
Διεπζεξία ηεο εμνκνινγήζεθε όηη 
ηνλ ηειεπηαίν θαηξό λνηώζεη ιίγν 
απνμελσκέλνο, θαζώο κέλεη αξθεηέο 
ώξεο ζην ζπίηη, ελώ ηαπηόρξνλα ηνλ 
ελνριεί πνπ νη γείηνλεο πηζηεύνπλ 
όηη έρεη ζηακαηήζεη λα δνπιεύεη. Η 
Διεπζεξία ηνπ πξόηεηλε λα δνπιεύεη 
θαη ζηνπο ππνινγηζηέο ηεο Γεκόζηαο 
Βηβιηνζήθεο, ώζηε λα γλσξίδεη 
θαηλνύξγηνπο θίινπο. 

Ο Πέηξνο εθκεηαιιεπφκελνο ηηο 
Νέεο Σερλνινγίεο θαη ηηο γλψζεηο 
ηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα επέιηθην 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο, πνπ ηνπ επη-
ηξέπεη λα εξγάδεηαη απφ ην ζπίηη, 
ηηο ψξεο πνπ ζέιεη. Ζ λέα απηή 
κνξθή εξγαζίαο απφ απφζηαζε 

νλνκάδεηαη ηειεξγαζία. 

90 / 168 



Οη Νέεο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξν-
θνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο παξέρνπλ 
επέιηθηα ζρήκαηα εξγαζίαο. Οη 
επαγγεικαηίεο πνπ θάλνπλ δνπιεηέο 
γξαθείνπ θαη αζρνινχληαη κε ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ (π.ρ. ηνπξηζηηθά 
γξαθεία, ινγηζηέο, αζθαιηζηέο) έ-
ρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ην 
ρξφλν θαη ην ρψξν πνπ εξγάδνληαη. 
Γηα παξάδεηγκα, έλαο εξγαδφκελνο 
δελ είλαη πιένλ ππνρξεσκέλνο λα 
βξίζθεηαη πάληνηε ζην ρψξν ηνπ 
γξαθείνπ ηνπ. Μπνξεί λα κεηαθέξεη 
ηε δνπιεηά ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο 
έλα θνξεηφ ππνινγηζηή. Έρνληαο 
εμαζθαιίζεη ζχλδεζε ζην 
Γηαδίθηπν, κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε 
ην δίθηπν ππνινγηζηψλ ηνπ γξαθεί-
νπ ηνπ, γηα λα παίξλεη ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο ή λα επηθνηλσλεί κε 
ηνπο πειάηεο ηνπ κε ην Ζιεθηξνληθφ 
Σαρπδξνκείν. 
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FORUM 

Ζ εμέιημε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε 
εηζαγσγή ηνπο ζην ρψξν ηεο εξγα-
ζίαο δεκηνπξγνχλ λέα επαγγέικα-
ηα, πνπ απαηηνχλ φκσο απμεκέλεο 
γλψζεηο θαη ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε. 
Παξαδείγκαηα θαηλνχξγησλ 
επαγγεικάησλ είλαη:  
■ ρεδηαζηήο δηθηπαθψλ ηφπσλ 
■  Τπεχζπλνο πξνψζεζεο 
πξντφλησλ ζην Γηαδίθηπν 
■  Γεκηνπξγφο ςεθηαθνχ πνιηηη-
ζηηθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 
■  Πξνγξακκαηηζηήο απηφκαησλ 
κεραλψλ παξαγσγήο 
■  Τπεχζπλνο δηνίθεζεο 
πξνγξακκάησλ εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζεο θαη Σειεθαηάξηηζεο 
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10.3 Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ 
ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο 
ζηελ εξγαζία 

 

Μία αθφκε ηζηνξία: 
Ο Γηώξγνο θαη ε Μηκή ηαμηδεύνπλ κε 
ην ζείν ηνπο πξνο ηνλ Όιπκπν κε 
ζθνπό λα εμεξεπλήζνπλ ηα όκνξθα 
κνλνπάηηα ηνπ βνπλνύ. Καηά ηε δηάξ-
θεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο ζπλαληνύλ ηα 
πξώηα δηόδηα ηεο Δζληθήο Οδνύ. Η 
Μηκή πεξηκέλεη όηη ν ζείνο Μάξθνο 
ζα ζηακαηήζεη, γηα λα πιεξώζεη ην 
αληίηηκν, όκσο απηόο ζπλερίδεη ηελ 
πνξεία ηνπ κεηώλνληαο ηαρύηεηα. Η 
κπόξα ίσλ δηνδίσλ αλνίγεη θαη αθήλεη 
ην απηνθίλεην λα πεξάζεη. 
 

Παξαηεξώληαο πην πξνζεθηηθά ν 
Γηώξγνο βιέπεη κία ζπζθεπή ζην 
παξκπξίδ ηνπ απηνθηλήηνπ. Ο ζείνο 
Μάξθνο ηνπο εμεγεί όηη ηειεπηαία 
ζηα δηόδηα ιεηηνπξγεί έλα θαηλνύξγην 
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ζύζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ ειεύζεξε 
δηέιεπζε ησλ απηνθηλήησλ. Απηό 
πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο είλαη λα έρεη 
εγθαηαζηήζεη κία εηδηθή ζπζθεπή 
ζην απηνθίλεηό ηνπ θαη λα έρεη πξν-
πιεξώζεη έλα θαζνξηζκέλν ρξεκαηη-
θό πνζό. Σν ζύζηεκα επηηξέπεη ηελ 
ειεύζεξε δηέιεπζε από ηα δηόδηα, 
θαζώο ε ζπζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ 
εθπέκπεη έλα αλαγλσξηζηηθό ζήκα, 
ην νπνίν αληρλεύεηαη από κηα 
ειεθηξνληθή ζπζθεπή. Σαπηόρξνλα 
αθαηξείηαη ην αληίηηκν ησλ δηνδίσλ 
από ην πνζό πνπ έρεη πξνπιεξσζεί. 
 

Η Μηκή παξαηεξεί όηη αξθεηά από ηα 
ηακεία ησλ δηνδίσλ έρνπλ αληηθαηα-
ζηαζεί από ηηο ζπζθεπέο απηέο, ελώ 
ν ζείνο Μάξθνο πεξεθαλεύεηαη γηα 
ην θαηλνύξγην ηνπ απόθηεκα, πνπ ηνπ 
επηηξέπεη λα πεξλάεη ρσξίο θακία 
αξγνπνξία από ηα δηόδηα. Η Μηκή 
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αλαξσηηέηαη ηη λα έρνπλ απνγίλεη νη 
ηακίεο πνπ δνύιεπαλ πξηλ ζηα 
δηόδηα. Απαζρνινύληαη ζε θάπνηα 
άιιε ζέζε εξγαζίαο ζηελ ππεξεζία 
ησλ δηνδίσλ ή έραζαλ ηε δνπιεηά 
ηνπο θαη αλαδεηνύλ κηα λέα 
απαζρόιεζε; Πόζν εύθνιν ζα είλαη 
γηα ηνπο κεζήιηθεο λα βξνπλ θάπνηα 
θαηλνύξγηα δνπιεηά; 

Ζ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνιν-
γηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εξγα-
ζία δελ έρεη κφλν πιενλεθηήκαηα. 
ηε πξαγκαηηθφηεηα εγθπκνλεί θαη 
αξθεηνχο θηλδχλνπο: 
1. Ζ απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ 
δηεξγαζηψλ, φπσο ηεο απηφκαηεο 

δηέιεπζεο απφ ηα δηφδηα, θαηαξγεί 

αξθεηό επαγγέικαηα κε απνηέιε-
ζκα πνιινί άλζξωπνη λα κέλνπλ 
ρωξίο δνπιεηά. ε δηάθνξα 
επαγγέικαηα, φπσο ηνπ ηακία ή ηνπ 
εξγάηε παξαγσγήο ζε κηα βηνκερα-
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λία, κεηψλεηαη ε δήηεζε ή παξαηε-
ξείηαη αιιαγή ζηε κνξθή ηνπο. 
2. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγί-
αο ησλ δηθηχσλ ησλ ππνινγηζηψλ, 
ελψλεη ηηο ηνπηθέο αγνξέο δεκηνπξ-
γψληαο κηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελε 
θαη πνιχ αληαγσληζηηθή παγθφζκηα 
αγνξά. Με ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, 
γηα παξάδεηγκα, έλα πνιπθαηάζηε-
κα κπνξεί λα πνπιάεη κέζσ Γηαδη-
θηχνπ ηα πξντφληα ηνπ ζε φιν ηνλ 
θφζκν, 24ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν 
θαη κε ρακειφ θφζηνο. Σν θαηλφκε-
λν απηφ επεξεάδεη ην ζχζηεκα 

απαζρφιεζεο. Η παγθνζκηνπνίε-

ζε ηωλ αγνξώλ θαη ν κεγάινο 
αληαγωληζκόο κεηαβάιινπλ δηαξ-
θώο ηηο αλάγθεο ηωλ επηρεηξήζεωλ 
γηα πξνζωπηθό, κε απνηέιεζκα 
απηέο λα απαηηνύλ θάζε ηόζν 
εξγαδνκέλνπο κε δηαθνξεηηθά 
πξνζόληα. Μέρξη ζήκεξα πνιινί 
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εξγαδφκελνη ηειείσλαλ ηελ επαγ-
γεικαηηθή ηνπο δσή παίξλνληαο 
ζχληαμε απφ ηελ ίδηα επηρείξεζε 
απφ ηελ νπνία πξσηνμεθίλεζαλ. 
ην κέιινλ αξθεηνί λένη εξγαδφκελνη 
ζα είλαη αλαγθαζκέλνη λα αιιάδνπλ 
αξθεηέο θνξέο επάγγεικα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
ζηαδηνδξνκίαο. Οη αιιαγέο απηέο ζα 
απαηηνχλ θάζε θνξά λέεο δεμηφηε-
ηεο, πνπ ν εξγαδφκελνο ζα πξέπεη 
λα απνθηήζεη κέζα απφ εθπαίδεπ-
ζε θαη ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε. 

3. Παξάιιεια πνιιέο επηρεηξήζεηο 
πηνζεηνύλ λέεο κνξθέο εξγαζηα-
θώλ ζρέζεωλ, πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 
ηξόπν ακνηβήο θαη πξνζηαζίαο ηωλ 
δηθαηωκάηωλ ηνπ εξγαδνκέλνπ. 
Αξθεηνί λένη ππναπαζρνινχληαη ζε 
εξγαζίεο κεξηθήο απαζρφιεζεο κε 
κηθξέο ακνηβέο. Δπηπιένλ, έλαο 
ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 
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δελ είλαη ζηαζεξνί ππάιιεινη ζε 
κία επηρείξεζε, αιιά πιεξψλνληαη 
αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ θάζε 
θνξά πξνζθέξνπλ. Ο ρξφλνο 
απαζρφιεζήο ηνπο κεηαβάιιεηαη 
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο 
ζε πξνζσπηθφ. Οη ζηξαηεγηθέο 
απηέο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπη-
θνχ πξνθαινχλ αλαζθάιεηα ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο θαζψο δε δηαζθαιί-
δεηαη ε κφληκε απαζρφιεζή ηνπο. 

 

Γηθαίωκα ζηελ εξγαζία 
 

Με ηε ιέμε «Δπάγγεικα» ζπλή-
ζσο ζεσξνχκε: «ηελ πξνζθνξά 
ρξήζηκεο θνηλσληθά εξγαζίαο (ππε-
ξεζίαο), κε αληάιιαγκα αλάινγε 
ακνηβή, πνπ εμαζθαιίδεη ζην άηνκν 
φρη κφλν ηελ πιηθή ηθαλνπνίεζε 
ησλ βηνηηθψλ ηνπ αλαγθψλ, αιιά 
ηνπ πξνζθέξεη ζπγρξφλσο θνηλσ-
ληθή θαη αηνκηθή αλαγλψξηζε. 
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χκθσλα κε ην χληαγκα ηεο 
Διιάδνο φινη νη πνιίηεο έρνπλ 
δηθαίσκα ζηελ εξγαζία ρσξίο θακία 
δηάθξηζε. Ζ πνιηηεία πξέπεη λα 
κεξηκλά, έηζη ψζηε νη πνιίηεο λα 
πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ αλεξγία 
θαη λα έρνπλ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

 

Ζ λέα επνρή απαηηεί εξγαδφκε-
λνπο κε γλψζεηο θαη ζπλερψο απμα-
λφκελα πξνζφληα. Γηα λα κπνξεί ν 
λένο εξγαδφκελνο λα πξνζαξκφδε-
ηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 
ηεο αγνξάο εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη 
θαιή βαζηθή εθπαίδεπζε θαη λα ε-
κπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ κε εηδηθά 
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο έηζη ψζηε 
λα απνθηά λέεο επαγγεικαηηθέο 
δεμηφηεηεο θαη πξφζζεηα πξνζφληα. 

Αλ αλαηξέμνπκε ζηελ ηζηνξία, ζα 
δηαπηζηψζνπκε φηη θάζε κεγάιε 
ηερλνινγηθή αιιαγή ζπλνδεπφηαλ 
απφ αξθεηά πξνβιήκαηα, πνπ 
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δηαξθνχζαλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηε-
κα. Γηα παξάδεηγκα, ηνλ πεξαζκέλν 
αηψλα ε εηζαγσγή κεραληθψλ αξγα-
ιεηψλ ζηελ θισζηνυθαληνπξγία 
είρε σο απνηέιεζκα αξθεηνί άλζξσ-
πνη λα ράζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη 
λα μεζεθσζνχλ πξνζπαζψληαο λα 
θαηαζηξέςνπλ ηηο κεραλέο. Με ην 
πέξαζκα, φκσο ηνπ ρξφλνπ ν εξγα-
ζηαθφο ηνκέαο ηζνξξφπεζε θαη κε 
ηε βνήζεηα ησλ κεραλψλ 
αλαπηχρζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν. 
ηηο κέξεο καο ε εηζαγσγή ησλ 
Νέσλ Σερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο 
εξγαζίαο έρεη πνιιά πιενλεθηήκα-
ηα, αιιά ζπλνδεχεηαη θαη απφ 
αξθεηά αξλεηηθά θαηλφκελα. Απηφ, 
βέβαηα, δελ ζπλεπάγεηαη φηη πξέπεη 
λα θξαηάκε αξλεηηθή ζηάζε 
απέλαληη ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο. 
Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα είκαζηε 
ηδηαίηεξα θξηηηθνί ζηε ρξήζε ησλ 
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Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εξγαζία, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πηζαλέο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 

 
 

Δξσηήζεηο 
 

1.  Πψο κπνξεί έλαο 
αξρηηέθηνλαο ή έλαο ηνπξηζηηθφο 
ππάιιεινο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ 
ππνινγηζηή ζηε δνπιεηά ηνπ; 
2. Ση είλαη ε ηειεξγαζία; 
3. Γηαηί ε εμέιημε ησλ ππνινγηζηψλ 
πξνζθέξεη λέεο επέιηθηεο κνξθέο 
εξγαζίαο; 
4. Αλαθέξεηε ηξία θαηλνχξγηα 
επαγγέικαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 
κε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλν-
ινγηψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 
5. Αλαθέξεηε ηξία επαγγέικαηα πνπ 
ρξφλν κε ην ρξφλν θαηαξγνχληαη. 
6. Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ησλ Νέ-
σλ Σερλνινγηψλ ζηελ απαζρφιεζε; 
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ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ 
 

Οη Νέεο Τερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Δπηθνηλω-
λίαο ππνζηεξίδνπλ νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα. Με 
θπξίαξρεο ηηο ηερλνινγίεο ησλ 
Γηθηχσλ, Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη 
ηεο Ρνκπνηηθήο πνιιέο επαγγεικα-
ηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απηνκαηνπνη-
νχληαλ κε απνηέιεζκα δηάθνξεο 
εξγαζίεο ξνπηίλαο λα γίλνληαη κε 
κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα. 

Παξάιιεια αξθεηέο εηαηξείεο θαη 
δεκφζηνη νξγαληζκνί εθκεηαιιεπφ-
κελνη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, παξέ-
ρνπλ ζπλερψο λέεο ππεξεζίεο κέζσ 
ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ Γηαδηθηχ-
νπ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 
λέσλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ: νη 
ηξπεδηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ Γηαδη-

θηχνπ (Ηιεθηξνληθή Τξαπεδηηηθή), 
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νη αγνξέο πξντφλησλ απφ ην ζπίηη 

κέζσ ππνινγηζηή (Ηιεθηξνληθό 
Δκπόξην), ε εμππεξέηεζε πνιηηψλ 
απφ απφζηαζε κέζσ Γηαδηθηχνπ, 
φπσο έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ 
γελλήζεσο, απνζηνιή θνξνινγη-

θήο δήισζεο θιπ. (Ηιεθηξνληθή 
Γηαθπβέξλεζε). 

Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνιν-
γίαο ησλ ππνινγηζηψλ επεξεάδεη 
ηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη ηε κνξθή 
ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο. 
Νέεο επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο 
παξνπζηάδνληαη, φπσο γηα παξά-

δεηγκα ε ηειεξγαζία, πνπ δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα εξγαζίαο απφ ην ζπίηη. 
Σαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη 
αξθεηά λέα επαγγέικαηα, πνπ ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο απαηηνχλ 
ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε θαη εηδηθέο 
γλψζεηο. 
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Οη λέεο εμειίμεηο, φκσο ζην ρψξν 
ηεο εξγαζίαο εγθπκνλνχλ αξθεηνχο 
θηλδχλνπο. Λφγσ ηεο απηνκαηνπνί-
εζεο πνιιά επαγγέικαηα εμαθαλί-
δνληαη, κε απνηέιεζκα αξθεηνί άλ-
ζξσπνη λα ράλνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο 
θαη λα παξακέλνπλ άλεξγνη. ε 
αληίζεζε κε σο κέρξη ηψξα ζρέζεηο 
εξγαζίαο νη λένη εξγαδφκελνη ζα 
είλαη αλαγθαζκέλνη λα αιιάμνπλ 
αξθεηέο θνξέο επάγγεικα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο 
ελψ πνιινί λένη ζα ππναπαζρνινχ-
ληαη ζε εξγαζίεο κεξηθήο απαζρφ-
ιεζεο. Οη γλψζεηο ησλ αλζξψπσλ 
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πςειή 
ηερλνινγία (πξνγξακκαηηζηέο, 
ζρεδηαζηέο θαη ηερληθνί δηθηχσλ 
ππνινγηζηψλ) απαμηψλνληαη 
γξήγνξα, θαζψο ε εμέιημε ηεο 
ηερλνινγίαο είλαη ξαγδαία θαη 
απαηηεί ζπλερή ελεκέξσζε. Γηα λα 
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αληεπεμέιζεη ν εξγαδφκελνο ζε έλα 
ηέηνην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν εξ-
γαζηαθφ πεξηβάιινλ, πξέπεη λα ζηε-

ξίδεηαη ζηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε. 
 

ΑΚΖΔΗ ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 

1. Υαξαθηεξίζηε ηηο παξαθά-
ησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιάζνο 
βάδνληαο δίπια ζηα αληίζηνηρα 
θειηά  ή Λ. ηελ πεξίπησζε πνπ 
πηζηεχεηε φηη είλαη ιαλζαζκέλεο 
ζθεθηείηε πνηα ζα κπνξνχζε λα 
είλαη ε αληίζηνηρε ζσζηή πξφηαζε. 

 

 Πξνηάζεηο 
σζηνχ - Λάζνπο 

 ή Λ 

1 

Έλαο εξγαδφκελνο πνπ 
έρεη απνθνηηήζεη απφ ην 
παλεπηζηήκην, δελ 
ρξεηάδεηαη λα απνθηά 
θαηλνχξγηεο γλψζεηο. 
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2 

Οη πσιήζεηο κε ην Ζιεθηξν-
ληθφ Δκπφξην κπνξνχλ λα 
γίλνληαη φιν ην 24σξν θαη 
ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία 
ηνπ πσιεηή. 

 

3 
Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 
παξέρεη κφλν πιενλεθηή-
καηα ζηελ εξγαζία. 

 

4 
Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ 
αγνξψλ δεκηνπξγεί πξνβιή-
καηα ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

5 
Ζ αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο 
έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα 
ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

 

6 

Σν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 
ηεο ηειεξγαζίαο είλαη φηη 
κπνξνχκε λα θάλνπκε 
πνιινχο λένπο θίινπο ζηνλ 
εξγαζηαθφ καο ρψξν. 
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7 

Με ηελ εμέιημε ηεο ηειεξγα-
ζίαο φινη νη επαγγεικαηίεο 
ζα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ 
απφ ην ζπίηη ηνπο. 

 

 
2. Να επηιέμεηε κε Υ ηε ζσζηή 
εθδνρή, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ην 
λφεκα ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ. 

1. Με ηε βνήζεηα ελφο ππνινγηζηή 
παιάκεο κπνξνχκε:  

Α. λα παξαγγέιλνπκε ινπινχδηα 

Β. λα παίδνπκε παηρλίδηα κε 
αλζξψπνπο απ’ φιν ηνλ θφζκν  

Γ. λα πιεξψλνπκε ηνπο 
ινγαξηαζκνχο καο ζηελ ηξάπεδα  

Γ. φια ηα πξνεγνχκελα 
 

2. Πνηά δπλαηφηεηα απφ ηηο 
παξαθάησ δελ κπνξεί λα καο 
παξέρεη ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην; 

Α. λα αγνξάδνπκε πξντφληα  
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απφ θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη 
ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ. 

Β. λα παξαγγέιλνπκε πξντφληα 
φπνηα ζηηγκή ζέινπκε αθφκα θαη 
αξγά ην βξάδπ. 

Γ. λα δνθηκάδνπκε φια ηα πξντφληα 
πνπ αγνξάδνπκε. 

Γ. λα ζπγθξίλνπκε ηηο ηηκέο ησλ 
πξντφλησλ κε απηέο άιισλ 
θαηαζηεκάησλ. 
 

3. Πνην απφ ηα παξαθάησ επαγγέ-
ικαηα, πηζηεχεηε φηη ελδέρεηαη λα 
θαηαξγεζεί ζε κεξηθά ρξφληα;  

Α. ηνπ ειεθηξνιφγνπ                        

Β. ηνπ δαθηπινγξάθνπ 

Γ. ηνπ δηθεγφξνπ 

Γ. ηνπ γηαηξνχ 
 

4. Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ επαγ-
γεικαηίεο δελ κπνξεί λα επσθειε-
ζεί άκεζα απφ ηελ ηειεξγαζία;  

Α. Πξνγξακκαηηζηήο Ζ/Τ  
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Β. Μεηαθξαζηήο 

Γ. Τδξαπιηθφο  

Γ. ρεδηαζηήο κφδαο 
 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
 

1. Καηαγξάςηε κεξηθά θαη-
λνχξγηα επαγγέικαηα, πνπ δεκη-
νπξγνχληαη απφ ηελ εηζαγσγή ησλ 
Νέσλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξη-
θήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζην 
ρψξν ηεο εξγαζίαο. 
2. Καηαγξάςηε κεξηθά επαγγέικαηα 
πνπ ζηγά ζηγά θαηαξγνχληαη ιφγνη 
ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξν-
θνξηθήο. Δλδεηθηηθά βξείηε πιεξν-
θνξίεο γηα ην επάγγεικα ηνπ θαξν-
θχιαθα ή ηνπ ππεχζπλνπ πξέζαο 
γηα ηελ αλαπαξαγσγή κνπζηθψλ 
δίζθσλ βηλπιίνπ. πδεηήζηε ζηελ 
ηάμε γηα πνην ιφγν θαηαξγήζεθαλ 
ηα επαγγέικαηα απηά θαη απφ  
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ηη αληηθαηαζηάζεθαλ. Πψο ιεηηνπξ-
γνχλ νη ζεκεξηλνί θάξνη; Πψο 
αλαπαξάγνπκε ζήκεξα δηάθνξα 
κνπζηθά άικπνπκ; Δλαιιαθηηθά 
κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε 
πιεξνθνξίεο γηα θάπνην άιιν 
επάγγεικα πνπ ράζεθε ιφγσ ηεο 
εηζαγσγήο Νέσλ Σερλνινγηψλ. 
3. ε ηη ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη 
έλαλ μελνδνρεηαθφ ππάιιειν ην 
Γηαδίθηπν; 
4. Αο ππνζέζνπκε φηη επηζθέπηεζηε 
ην γεηηνληθφ λνζνθνκείν γηα θάπνηεο 
ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Ο λνζνθφκνο 
πξηλ πεξάζεηε ζην γηαηξφ, πξέπεη 
λα βξεη θαη λα ελεκεξψζεη ηνλ 
ηαηξηθφ ζαο θάθειν. 
■ Πφζν ρξνλνβφξα πηζηεχεηε φηη 
είλαη απηή ε δηαδηθαζία, αλ ππνζέ-
ζνπκε φηη ην λνζνθνκείν έρεη 10.000 
αζζελείο θάζε ρξφλν; 
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■ Πφζν ρξφλν ζα απαηηνχζε ε ίδηα 
δηαδηθαζία, αλ ρξεζηκνπνηνχζε 
έλαλ ππνινγηζηή θαη κία Βάζε 
Γεδνκέλσλ; 
■ ε ηη άιιν ζα κπνξνχζε λα 
δηεπθνιχλεη ν ππνινγηζηήο ηελ 
ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ζαο; 
■ Πνηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγεζνχλ, αλ ηα ζηνηρεία ησλ 
αζζελψλ είλαη δηαζέζηκα ζην 
Γηαδίθηπν γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 
αζζελψλ θαη ησλ ηαηξψλ; 
5. Παξά ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξν-
ληθνχ εκπνξίνπ φια ηα πξντφληα 
δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ κε ηελ 
ίδηα επηηπρία ζην Γηαδίθηπν. Οη 
θαηαλαισηέο ζπλήζσο ζέινπλ λα 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ, 
λα πηάλνπλ ή λα δνθηκάδνπλ ην 
πξντφλ πνπ πξφθεηηαη λα αγνξά-
ζνπλ. Αλαθέξεηε κεξηθά πξντφληα 
πνπ πηζηεχεηε φηη κπνξνχλ λα 
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δηαηεζνχλ κε επηηπρία κέζσ 
Γηαδηθηχνπ. Αηηηνινγήζηε ηελ 
άπνςή ζαο. 
6. Ζ ηειεξγαζία βξίζθεη φιν θαη 
κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζε δηάθνξα 
επαγγέικαηα, ηδίσο ζε απνκνλσ-
κέλεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο ηεο 
Δπξψπεο (π.ρ. ζηε Ννξβεγία) ή ζε 
πεξηνρέο κε απμεκέλα θπθινθνξηα-
θά πξνβιήκαηα. 
■ Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 
ηειεξγαζίαο; 
■ Αλαθέξεηε ηχπνπο επαγγεικα-
ηηψλ πνπ κπνξνχλ λα εξγάδνληαη 
απφ ην ζπίηη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο. 
■ Πνηνο βαζηθφο εμνπιηζκφο 
λνκίδεηε φηη απαηηείηαη; 
■ ε πνηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζα 
κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ 
πξνγξάκκαηα ηειεξγαζίαο; 
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■ πδεηήζηε ζηελ ηάμε γηα ηα 
πξνζφληα πνπ πξέπεη λα έρεη 
θαλείο, ψζηε λα επσθειεζεί απφ ηε 
δπλαηφηεηα ηεο ηειεξγαζίαο. 

 
ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ 
 

1. Με αθνξκή ηελ παξαθάησ θηλέ-
δηθε παξνηκία ζπδεηήζηε ζηελ ηάμε 
γηα ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο 
ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ρψξν 
ηεο απαζρφιεζεο. 

 

Δθπαίδεπζε: ην νπζηαζηηθόηεξν 
Δθόδην ζηε δηαξθώο κεηαβαιιό-
κελε πξαγκαηηθόηεηα ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. 
 

Αλ δψζεηο έλα ςάξη ζ’ έλαλ 
άλζξσπν ζα θάεη κηα θνξά. Αλ ηνπ 
κάζεηο λα ςαξεχεη ζα ηξψεη ζ’ φιε 
ηνπ ηε δσή. Αλ ηα ζρέδηα ζνπ είλαη 
γηα έλα ρξφλν ζπείξε ζπφξνπο. Αλ 
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είλαη γηα δέθα ρξφληα, θχηεςε έλα 
δέληξν. Αλ είλαη γηα εθαηφ ρξφληα, 
κφξθσζε ην ιαφ. πέξλνληαο κία 
θνξά ζπφξνπο ζνδηάδεηο κηα θνξά. 
Φπηεχνληαο έλα δέληξν, ζνδηάδεηο 
δέθα θνξέο. Μνξθψλνληαο ην ιαφ, 
ζνδηάδεηο εθαηφ θνξέο. 

Κνπόλγθ - Σζένπ  
4νο-3νο αηώλαο π.Υ. (Κίλα) 

 

2. Δπηδηψμηε λα δείηε ηελ ηαηλία 
«Μνληέξλνη Καηξνί» ηνπ Σζάξιη 
Σζάπιηλ. Παξφηη ε ηαηλία είλαη πνιχ 
παιηά, πξαγκαηεχεηαη ηηο αιιαγέο 
πνπ ζα επέθεξαλ νη ηερλνινγίεο 
ηεο επνρήο εθείλεο ζηελ εξγαζία. 
πδεηήζηε ζηελ ηάμε, πνηεο 
θαληάδεζηε φηη ζα είλαη νη αιιαγέο 
ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο κηαο 
βηνκεραλίαο κεηά απφ 30 ρξφληα. 
 

3. Αο ππνζέζνπκε φηη θάπνην 
εξγνζηάζην ηεο πεξηνρήο ζαο 
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απαζρνιεί 500 άηνκα. Ζ δηεχζπλζε 
ηνπ εξγνζηαζίνπ ζέινληαο λα εθ-
ζπγρξνλίζεη ηελ παξαγσγή απν-
θάζηζε λα πξνκεζεπηεί θαηλνχξγηα 
ζπζηήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο, 
πνπ ζα απηνκαηνπνηνχλ αξθεηέο 
ιεηηνπξγίεο. Με ηελ αιιαγή απηή 40 
εξγάηεο πξφθεηηαη λα κείλνπλ ρσξίο 
εξγαζία. 

 

Υσξηζηείηε ζε ηξεηο νκάδεο: 
 

1. Ζ πξψηε νκάδα εθπξνζσπεί ηα 
δηθαηψκαηα ησλ εξγαηψλ. 
2. Ζ δεχηεξε εθπξνζσπεί ηε δηνίθε-
ζε πνπ ζέιεη λα εθζπγρξνλίζεη ην 
εξγνζηάζην. 
3. Ζ ηξίηε εθπξνζσπεί ηελ πνιηηεία 
πνπ πξνζπαζεί λα ζπκβηβάζεη ηηο 
δχν πιεπξέο θαη λα βξεη ηελ 
θαιχηεξε ιχζε. 

θνπφο θάζε νκάδαο είλαη λα 
ππνζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηεο 
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αλαπηχζζνληαο ηα θαηάιιεια επη-
ρεηξήκαηα. πδεηήζηε ηηο απφςεηο 
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα επηρεηξή-
καηα πνπ πξνέβαιε ε θάζε νκάδα. 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πψιεζε θαη δε θέξεη βηβιηφζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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