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Μετάφραση ιστοσελίδας - Συγκοινωνίες 

 
1. Ανοίξτε το φυλλοµετρητή Mozilla Firefox και πηγαίνετε στη διεύθυνση 
http://www.vrr.de/de/index.html (Οργανισµός Συγκοινωνιών Ρήνου-Ρουρ). Σε ποια 
γλώσσα είναι η ιστοσελίδα; Ανοίξτε µια νέα καρτέλα, πάτε στην κεντρική σελίδα της 
google και πατήστε µετάφραση. Εισαγάγετε µε αντιγραφή-επικόλληση την ιστοσελίδα 
της πρώτης καρτέλας στο πλαίσιο της µετάφρασης, επιλέξτε τη γλώσσα από Γερµανικά 
στα Ελληνικά και κάντε κλικ στη µετάφραση. Τι παρατηρείτε; Συγκρίντε τις δύο 
καρτέλες. 
 

 
 

 

 
 
2. Στην καρτέλα Google Μετάφραση κάντε κλικ στο  Χρονοδιάγραµµα – Οδήγηση 
και διαδροµή χάρτες – περισσότερο(στο City Line σχέδια) και τέλος κλικ στις πόλεις 
Ντίσελντορφ – Meerbusch  για να κατεβάσουµε το συγκοινωνιακό χάρτη των πόλεων 
σε µορφή αρχείου PDF. 
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Επειδή η σελίδα µας είναι υπερβολικά µεγάλη για να µεταφραστεί(επίσης είναι αρχείο 
PDF), κάντε κλικ στο ∆είτε την πρωτότυπη σελίδα. 

 
 
Προσπαθήστε να επαναλάβετε την ίδια διαδροµή από την αρχική καρτέλα των 
γερµανικών αυτή τη φορά. 
 
3. Αφού κατέβηκε το αρχείο µας, αποθηκεύστε ένα αντίγραφο στην επιφάνεια 
εργασίας και κλείστε το φυλλοµετρητή Mozilla Firefox. 
 

 
 
3. Ανοίξτε από την επιφάνεια εργασίας το αρχείο που αποθηκεύσατε και κάνοντας κλικ 
στη µεγέθυνση ή γράφοντας στο πλαίσιο και enter κάντε το ποσοστό 75%. 

 
 
Πλοηγηθείτε στο συγκοινωνιακό χάρτη και πάτε στο κάτω µέρος και δεξιά  όπου 
βρίσκεται το υπόµνηµα. ∆είτε προσεχτικά τα είδη των µεταφορικών µέσων που διαθέτει 
η γερµανική πόλη Düsseldorf(όσα δε γνωρίζετε µπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω 
εικόνα). Τι µπορούµε να  συµπεράνουµε για τις επιλογές µετακίνησης των κατοίκων της 
πόλης(600.000 κάτοικοι περίπου); 

1. Γρήγορο περιφερειακό τρένο             2. Περιφερειακό τρένο 
3. Τρένο συχνών στάσεων                      4. Μετρό 
5.   Τραµ                                                   6. Γρήγορο λεωφορείο 
7.   Λεωφορείο 
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4. Πηγαίνετε στο κέντρο του χάρτη όπου είναι το κέντρο της πόλης και ο κεντρικός 
σταθµός τρένων(Hbf) και παρατηρήστε το συγκοινωνιακό δίκτυο της πόλης. Τι 
παρατηρείτε;  
 

 
 
5. Ανοίξτε και το αρχείο ιστοσελίδας(map) από την επιφάνεια εργασίας µε το 
συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης και συγκρίντε  τα συγκοινωνιακά δίκτυα; Τι 
συµπέρασµα βγάζουµε; Πιστεύετε πως ένα καλό συγκοινωνιακό δίκτυο(πυκνότητα 
δικτύου, συχνότητα γραµµών, είδη µεταφορικών µέσων) επηρεάζει το κυκλοφοριακό 
πρόβληµα µιας πόλης και πώς; 


