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Α΄. Κείμενο:  

Οι τηλεοράσεις γίνονται (επικίνδυνα) έξυπνες  
Οι νέας γενιάς τηλεοράσεις που συνδυάζουν τις ιδιότητες της συμβατικής τηλεόρασης και 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να μετατραπούν σε ένα είδος Μεγάλου Αδελφού 

για τους κατόχους τους.  Λειτουργώντας (και) ως υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet, 

η τηλεόραση αυτόματα αποκτά και τις διάφορες όχι και τόσο ευχάριστες παρενέργειες 

των συμβατικών υπολογιστών και της online δραστηριότητας. Έτσι ,  οι νέες «έξυπνες» 

τηλεοράσεις καταγράφουν τις προτιμήσεις των κατόχων τους και τα δεδομένα 

αποστέλλονται στη βιομηχανία του μάρκετινγκ, η οποία φροντίζει να αποστέλλει στην 

κάθε συσκευή προσωποποιημένα διαφημιστικά μηνύματα. Διαφημίσεις, δηλαδή, που να 

ταιριάζουν στο εμπορικό και καταναλωτικό προφίλ του κατόχου της τηλεόρασης το οποίο 

φτιάχνεται από τις εταιρείες βάσε ι των τηλεοπτικών  προτιμήσεών του και όχι μόνο...  

 

Big Brother TV  

Πριν από λίγες ημέρες  ο Τζέισον Χάντλεϊ, ένας βρετανός σύμβουλος επιχειρήσεων σε 

θέματα πληροφορικής και υπολογιστών,  έγινε ένα από τα πρώτα επώνυμα θύματα 

αυτής της εξέλιξης. Ο Χάντλεϊ  πα ραξενεύτηκε όταν κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι  

έβλεπε συνεχώς συγκεκριμένες διαφημίσεις κατά τη διάρκεια σχετικών με τα εν λόγω 

διαφημιζόμενα προϊόντα εκπομπών που έβλεπε. Ως άριστος γνώστης των υπολογιστών 

συνέδεσε την τηλεόρασή του με έναν φορητό υπολογι στή και κατέγραφε σε αυτόν τα 

δεδομένα που έστελνε στους διαδικτυακούς  διακομιστές η τηλεοπτική  συσκευή του .  

 

Έκπληκτος  διαπίστωσε ότι η τηλεόρασή του δεν κατέγραφε απλά τις εκπομπές που 

εκείνος παρακολουθούσε αλλά κατέγραφε κυριολεκτικά κάθε κουμπί που π ατούσε στο 

τηλεκοντρόλ και στη συνέχεια έστελνε όλα τα δεδομένα στα κεντρικά γραφεία της 

κατασκευάστριας εταιρείας της τηλεόρασής του.  Επιπλέον ,  η τηλεόραση μετέδιδε στην 

εταιρεία και το περιεχόμενο του σκληρού της δίσκου στο οποίο οι  κάτοχοι συνήθως 

αποθηκεύουν όχι μόνο τηλεοπτικές εκπομπές αλλά και διαφόρων ειδών άλλα αρχεία ,  

όπως ταινίες αλλά και οικογενειακά βίντεο και φωτογραφίες του. Όλα  αυτά κατέληξαν 

στα αρχεία της κατασκευάστριας εταιρείας.  Μάλιστα όλα τα δεδομένα συνέχισαν να 

αποστέλλονται στην εταιρεία ακόμη και όταν ο Χάντλεϊ απενεργοποίησε τη σχετική 

δυνατότητα της συσκευής!  

 

Εκτός όμως από την καταγραφή των δεδομένων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι,  όπως 

συμβαίνει με τους υπολογιστές αλλά και κάθε άλλη συσκευή που συνδέεται με το 

Internet, έτσι και οι τηλεοράσεις που έχουν αυτή τη δυνατότητα ενέχουν ταυτόχρονα και 

τους ίδιους κινδύνους.  Μπορεί , π.χ. ,  κάποιος να αποκτήσει  τον έλεγχό τους από μακριά 

ή η συσκευή να μολυνθεί από κάποιον ιό.  



 

 

 

Τηλε-κατάσκοπος  

Πριν από λίγο καιρό η εταιρεία ReVuln, που εδ ρεύει  στη Μάλτα, ανακοίνωσε ότι οι  

τεχνικοί της λειτουργώντας ως χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο μιας 

τηλεόρασης που κυκλοφορεί στην αγορά και διαθέτει σκληρό δίσκο, μικρόφωνα και 

κάμερα. Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας,  αν κάποιος αποκτήσει π ρόσβαση σε αυτό 

το συγκεκριμένο μοντέλο θα μπορεί να παρακολουθεί  -  εν αγνοία τους φυσικά -  τους 

κατόχους της συσκευής. Θα βλέπει και θα ακούει τι συμβαίνει στον χώρο όπου είναι 

εγκατεστημένη η τηλεόραση, ενώ επίσης θα μπορεί  να αποκτήσει τα δεδομένα που ε ίναι 

καταχωρισμένα στον σκληρό δίσκο της. Προφανώς η πλειονότητα των έξυπνων 

τηλεοράσεων που εμφανίζονται θα είναι.. .  ευάλωτες και πιο εύκολα ή πιο δύσκολα θα 

γίνονται κτήμα κακόβουλων ατόμων.  
Λαϊνάς Θοδωρής,  Το Βήμα(διασκευασμένο)  

 
Β. Ερωτήσεις  

Β1 .  Στην αρχή του κειμένου ο αρθρογράφος γράφει:  « Οι νέας γενιάς τηλεοράσεις που 

συνδυάζουν τις ιδιότητες της συμβατικής τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών μπορούν να μετατραπούν σε ένα είδος Μεγάλου Αδελφού για τους 

κατόχους τους». Τι εννοεί με αυτήν την πρόταση; Για να απαντήσετε πάρτε πληροφορίες 

από όλο το κείμενο.    
(4  μονάδες)  

 

Β2 .  Να βρείτε τις λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η συνοχή της τρίτης παραγράφου.  
(2 μονάδες) 

Β3 .  «Πριν από λίγες ημέρες…  η τηλεοπτική  συσκευή του .» :  Σε αυτή την παράγραφο του 

κειμένου να βρείτε τις αντωνυμίες και να αναγνωρίσετε τί είδος είναι η καθεμιά.   

(2  μονάδες)  

Β4 .  «Ως άριστος  γνώστης των υπολογιστών συνέδεσε την τηλεόρασή του με έναν φορητό 

υπολογιστή και κατέγραφε σε αυτόν τα δεδομένα που έστελνε στους διαδικτυακούς 

διακομιστές η τηλεοπτική  συσκευή του.»  

α. Τι είδους υπερθετικός  βαθμός  είναι η λέξη άριστος ;  Τι  επιτυγχάνει ο συγγραφέας 

χρησιμοποιώντας την μέσα στην πρότασή του;  

β. Να γράψετε και τα υπόλοιπα παραθετικά  του άριστος(θετικός βαθμός, συγκριτικός,  

υπερθετικός) .  

 
Γ.  Παραγωγή λόγου  

Διαβάζετε το παραπάνω άρθρο στο διαδίκτυο και προβληματίζεστε  πολύ γιατί πριν από 

λίγες μέρες αγοράσατε και εσείς μια «έξυπνη τηλεόραση». Είναι τελικά ασφαλές να 

χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους τηλεόραση ή ακόμη και τον υπολογιστή σας; Ή μπορεί να 

σας προκαλέσει  προβλήματα; Γράφετε ένα κείμενο στο blog του σχολείου σας για να 

μοιραστείτε τις σκέψεις και τα συναισθήματά  σας με τους συμμαθητές σας.  

 
(10 μονάδες) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

(2  μονάδες)  


