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ΜΕΣΑ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ – ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ

ΜΕΣΑ - ΥΠΕΡΜΕΣΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΑΞΗ …………………………………………………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………………………………… 
ΟΜΑΔΑ: ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

1. Με ποια σειρά διαβάζετε ένα μυθιστόρημα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Με ποια σειρά διαβάζετε μία συλλογή ποιημάτων, ένα περιοδικό ή τις σελίδες μιας 

εγκυκλοπαίδειας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Έστω ότι θέλετε να μάθετε πώς αυξάνουμε την ένταση εισόδου του ήχου μέσω του 

μικροφώνου. Ανοίξτε τη Βοήθεια των Windows (Έναρξη → Βοήθεια και 
υποστήριξη). Στο πλαίσιο της Αναζήτησης πληκτρολογήστε τη λέξη πολυμέσα.

4. Από τη λίστα των θεμάτων που παρουσιάζεται, επιλέξτε Ρύθμιση της έντασης ήχου 
των πολυμέσων ηχογράφησης και στη συνέχεια Ήχοι και συσκευές αναπαραγωγής. 
Από το παράθυρο που προκύπτει παίρνετε τις πληροφορίες σας.

5. Σ’ αυτό το σημείο που καταλήξατε (την επιλογή της έντασης του ήχου εισόδου) θα 
μπορούσε να φθάσει κάποιος άλλος από διαφορετική διαδρομή; Ξέρετε ποια είναι 
αυτή η διαδρομή; (περιγράψτε την).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ανοίγοντας μερικά άτομα τη Βοήθεια των Windows μπορούν να επιλέξουν 

διαφορετικά θέματα ανάλογα με τις ανάγκες τους; Θα ακολουθήσουν ίδιες 
διαδρομές;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Με τι νομίζετε ότι ομοιάζει περισσότερο η Βοήθεια των Windows όσον αφορά τη 

δυνατότητα επιλογής διαδρομών που μας δίνει: περισσότερο με ένα μυθιστόρημα ή 
με μία εγκυκλοπαίδεια; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Παρατηρείστε τις παρακάτω αναπαραστάσεις διαδρομών σε πληροφορίες.
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Ι. Αυτή η οργάνωση της πληροφορίας 
χαρακτηρίζεται …………………………………..

σύνδεσμος

κόμβος

ΙΙ. Αυτή η οργάνωση της πληροφορίας έχει γραμμικό 
χαρακτήρα;………………
Έχουμε πλοήγηση του χρήστη ο οποίος ακολουθεί δικές του 
εννοιολογικές συσχετίσεις
Οι αυτοτελείς ενότητες οι οποίες απαρτίζουν τη μη γραμμικά 
διαρθρωμένη ύλη λέγονται κόμβοι (nodes), οι οποίοι συνδέονται 
μεταξύ τους με συνδέσμους (hyperlinks). Η δομή αυτού του κειμένου 
ονομάζεται υπερκείμενο(hypertext). Οι λέξεις ή φράσεις στις οποίες 
είναι προσαρτημένοι οι σύνδεσμοι ονομάζονται θερμές λέξεις.
Εφ’ όσον η εφαρμογή έχει την παραπάνω οργάνωση αλλά δεν περιέχει 
μόνο κείμενο αλλά και άλλα μέσα τότε μιλάμε για υπερμέσο 
(hypermedia) με θερμά σημεία (hot spots).
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a. Συμπληρώστε τον πίνακα τσεκάροντας το χαρακτήρα που έχει η πληροφορία 
όσον αφορά την οργάνωσή της.
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b. Αντιστοιχίστε τις έννοιες της αριστερής στήλης με το κείμενο της δεξιάς
στήλης.

i. Υπερκείμενο Α. Μυθιστόρημα
ii. Υπερμέσο Β. Μη γραμμική δομή κειμένου
iii. Γραμμική οργάνωση Γ. Έχει προσαρτημένο σύνδεσμο
ix. Θερμή λέξη Δ. Μη γραμμική δομή πολλαπλών 

μορφών πληροφορίας

9. Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο: 
http://www.etl.uom.gr/greek/projects/multimedia/pol_mesa.htm όπου 
αναφέρεται η βασική διαφορά πολυμεσικών και υπερμεσικών εφαρμογών.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Συμπληρώστε τον πίνακα:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΑ
(όλα -
κάποιο μέσο)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
(γραμμική –
μη γραμμική)

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
(interactivity)
(ναι – χαμηλού βαθμού –
υψηλού βαθμού)

Πολυμέσα
Αλληλεπιδρασικά 
πολυμέσα
Υπερκείμενα
υπερμέσα


