
Ερωτηματολόγιο 

 
 

1. Πόσο καλή είναι κατά τη γνώμη σας η σχέση σας με την πληροφορική ; 

Πολύ Kαλή          Καλή     Μέτρια     Κακή    Πολύ Κακή 

2. Γνωρίζετε την ύπαρξη της τεχνολογίας ασύρματης δικτύωσης  (wireless internet) ; 

Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου  

3. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ τις υπηρεσίες που παρέχει η ασύρματη δικτύωση; 

(αν απαντήσετε καθόλου αγνοήστε την ερώτηση 4) 

 

Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου  

 

4. Που έχετε κάνει χρήση δικτυακών υπηρεσιών μέσω ασύρματης πρόσβασης ; 

  Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ 

  Σε δημόσιο χώρο (αεροδρόμιο, πλατείες κλπ). 

  Στο σπίτι μου. 

  Αλλού Περιγράψτε : …..………………………………………………..…………… 

 

5. Πιστεύετε ότι θα εξυπηρετούσε τις καθημερινές ανάγκες σας για χρήση internet, η λειτουργία 

ασύρματης δικτύωσης; 

 

Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου  

 

6. Έχετε στην κατοχή σας κάποια φορητή συσκευή με δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο 

δίκτυο; 

  Όχι. 

  Όχι, αλλά σκοπεύω να αποκτήσω στους επόμενους μήνες. 

  Ναι 

 

Αν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, τι είδους συσκευή χρησιμοποιείτε ; 

 

  Φορητό Η/Υ 

  PDA, smartphone 

  Άλλο Περιγράψτε : …..………………………………………………..…………… 

 

7. Πιστεύετε ότι ένας από τους βασικότερους λόγους  που θα χρησιμοποιούσατε ή 

χρησιμοποιείτε ασύρματη δικτύωση είναι για … 

  Πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail). 

  Επικοινωνία μέσω chat / msn. 

  Ενημέρωση και αναζήτηση πληροφοριών από το Διαδίκτυο. 



Ερωτηματολόγιο 

 
 

  Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. 

  Ηλεκτρονικές αγορές / τραπεζικές συναλλαγές. 

  Τηλεφωνική επικοινωνία (voip) / Τηλεδιάσκεψη (video conference) 

  Διασκέδαση / Παιχνίδια 

 

8. Στις ασύρματες επικοινωνίες η μετάδοση των δεδομένων γίνεται σε ένα κοινόχρηστο μέσο, 

τον αέρα. Πόσο σημαντική είναι για σας η ασφάλεια της επικοινωνίας και η προστασία των 

πληροφοριών που διακινούνται μέσω τεχνικών κρυπτογράφησης ; 

 

Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου  

 

9. Πόσο συχνά κάνετε οικονομικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου ; 

Τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα 1 φορά το μήνα 1 φορά το τρίμηνο Σπάνια 

Ποτέ  

10. Είναι αρκετά σημαντική  η παροχή ασύρματης δικτύωσης  σε δημόσιους χώρους (Πλατείες, 

Βιβλιοθήκες, Δημόσια Κτήρια κ.α.) 

 

Απόλυτα Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου  

 

11. Γνωρίζετε την ύπαρξη της ελεύθερης ασύρματης δικτύωσης στην Πλατεία Ελευθερίας, της 

πόλης των Σερρών ; 

  Ναι       Όχι 

12. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ την ασύρματη δικτύωση στην Πλατεία Ελευθερίας ; 

 

  Ναι       Όχι 

Θα θέλαμε κάποιες γενικές πληροφορίες για εσάς. 

13. Φύλλο :   Άνδρας  Γυναίκα 

 

14. Περιοχή Διαμονής : 

15.   Ηλικία   < 18       18-24       25-35       36-45       46-55       55+ 

Θέλετε να σχολιάστε κάτι σχετικά με την ασύρματη δικτύωση ;  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη συμβολή σας και το χρόνο που διαθέσατε για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. 


