
Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 
1 

 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Η επιλογή του θέματος που θα ψηφιοποιηθεί αποφασίζεται από τον φορέα που υποστηρίζει το έργο. 

2. Η ψηφιοποίηση του υλικού έχει χαμηλό κόστος και γίνεται σε σχετικά μικρό χρόνο. 

3. Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι ένα κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον. 

4. Η βασική δομή μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τον εξοπλισμό και τα βιβλία που ψηφιοποιούνται. 

5. Βασικά κριτήρια αξιοπιστίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι η ακεραιότητα των δεδομένων της και η 

ταχύτητα προσπέλασης της πληροφορίας. 

6. Ψηφιακό αντικείμενο είναι το σύνολο των πληροφοριών (εικόνας, ήχου, βίντεο κλπ) μιας ψηφιακής 

βιβλιοθήκης,  που έχουν ψηφιοποιηθεί και αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορφή. 

7. Τα μεταδεδομένα ενός ψηφιακού αντικειμένου είναι δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα. 

8. Η τεχνολογία των πολυμέσων έχει εξελιχθεί στη βάση της συνεργασίας 2 μεγάλων βιομηχανιών: της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. 

9. Τα πρώτα ψηφιακά βιβλία ήταν μια απλή ψηφιοποιημένη έκδοση του παραδοσιακού βιβλίου, χωρίς κάποια 

στοιχεία διαδραστικότητας. 

10. Ένα ψηφιακό βιβλίο μπορεί σήμερα να διαβαστεί μόνο μέσω μιας ταμπλέτας ή ενός έξυπνου κινητού 

τηλεφώνου. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Η διαδικασία μετατροπής του έντυπου και αναλογικού υλικού σε ψηφιακό, ονομάζεται ____________. 

2. Η διαδικασία ψηφιοποίησης του αναλογικού ήχου είναι γνωστή ως ______________. 

3. Μια συχνή εφαρμογή ψηφιοποίησης υλικού είναι και οι ψηφιακές ______________. 

4. Ένα ______________ υπολογιστικό περιβάλλον αποτελείται από εφαρμογές λογισμικού σε δικτυωμένους 

υπολογιστές που επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. 

5. Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό _____________ και το λογισμικό διαχείρισης. 

6. Βασική δομική μονάδα μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, είναι το ____________. 

7. Η _____________ του ψηφιακού υλικού προσδιορίζει την αξιοπιστία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. 

8. Οι ιδιότητες ενός ψηφιακού αντικειμένου περιγράφονται από στοιχεία που ονομάζονται ____________. 

9. Τα σημερινά ψηφιακά βιβλία είναι _____________ προσφέροντας στον χρήστη μια σειρά από ευκολίες. 

10.  Ένας γνωστός αναγνώστης ψηφιακών βιβλίων (ebook reader) είναι και το πρόγραμμα ____________ της 

εταιρίας Amazon.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

1. Ποιες είναι οι μέθοδοι που ακολουθούνται στην ψηφιοποίηση υλικού; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

 
 
2. Ποιες μεγάλες βιομηχανίες υποστηρίζουν την εξέλιξη της τεχνολογίας πολυμέσων; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

δ. ____________ 

 


