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Κεθάιαην 2 Σερλνινγία Επηθνηλσληώλ-Β Λπθείνπ Σερλνινγηθήο 

Καηεύζπλζεο 

αρηλίδεο πκεώλ 

Φπζηθόο Ραδηνειεθηξνιόγνο  

15
ν
 αηώλαο. 

Πνιιέο εθεπξέζεηο άιιαμαλ ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ. 

Gutenberg  θηλεηόο ηππνγξάθνο  γξήγνξε εθηύπσζε  βηβιία. 

Graham Bell  ηειέθσλν 

19 ν αηώλαο 

Α) Βηνκεραληθή επαλάζηαζε : εξγνζηάζηα   κείσζε δπλακηθνύ 

Β) ζύλδεζε ππνινγηζηώλ   ζπζηήκαηα γηα λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο 

Πεξηνξηζκόο όγθνο 

Ψεθηνπνίεζε 

Ελνπνίεζε 

Τπάξρεη κηα πιεζώξα ζπζθεπώλ  κηθξνϋπνινγηζηέο 

Πλεονεκηήμαηα 

Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ήρνπ θαη εηθόλαο 

Πρ ηειεόξαζε : ύγθξηζε ηεο λέαο ηειεόξαζεο κε ηελ παιηά 

Γξακκόθσλν-Cd 

Αξιοπιζηία ηυν ζςζκεςών επικοινυνίαρ: Παιηά ην ιάζνο ην απέδηδαλ 

ζε  αλζξώπνπο ηώξα όρη. 

Πιεξνθνξίεο 

Αληαιιαθηηθά ( δηάξθεηα πεξηζζόηεξν) 

Σαρύηεξε δηεθπεξαίσζε 
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Κείκελα δηαγξάκκαηα γίλνληαη θαη ζηέιλνληαη αλά ηνλ θόζκν κε 

ηαρύηεηα. 

Παιαηνηέξα νη ππνινγηζηέο είραλ ηεξάζηην όγθν ηώξα έρνπλ κηθξό όγθν. 

Απηό απνηειεί ηελ λέα ηάζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη ζπζθεπέο γίλνληαη 

πνιύ κηθξέο. 

Ο Edison κε ην θσλόγξαθν ζα θαληαδόηαλ όηη θάπνηε εκείο ζα αθνύγακε 

ηελ κνπζηθή ζε  ζπζθεπέο ηζέπεο? 

Ψηθιοποίηζη 

Ρνιόγηα 

Αλαινγηθά: ζπλερήο κέηξεζε. 

Οη δείθηεο είλαη ζε δηαξθή θίλεζε , ην ξνιόη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ 

δείρλεη πνηέ  ηνλ αθξηβή ( ζηηγκηαίν) ρξόλν. 

Ψεθηαθά :  δηαθεθνκκέλεο κεηξήζεηο. Ο ρξόλνο κεηαμύ ησλ ιεπηώλ δελ 

εκθαλίδεηαη πνηέ αιιά θαζνξίδεηαη από αθέξαηα  δεπηεξόιεπηα. 

Η αλλαγή από ηα αναλογικά ζηα τηθιακά ζςζηήμαηα λέγεηαι 

τηθιοποίηζη. (1980) 

Αθνύ νη ππνινγηζηέο είλαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα άξα όια ηα δεδνκέλα 

πξέπεη λα είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Δνοποίηζη 

Σα δεδνκέλα  κεηαθέξνληαη από έλα ζύζηεκα ζε έλα άιιν. 

Είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο επηθνηλσλίαο. 

Κείκελα εηθόλεο εύθνια ελνπνηνύληαη κε ηνλ ππνινγηζηή. 

Πποζοσή: δπζθνιία ζηελ ελνπνίεζε εηθόλα θαη ήρνο. 

Η ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηε δσή καο. 

Σειέθσλν κε εηθόλα 

Εθεκεξίδεο πνπ ζα κηινύλ 
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Σν πιεθηξνιόγην πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε θσλή 

Υπολογιζηέρ ζε κάθε ζπίηι,. 

Σειεόξαζε θαη ππνινγηζηήο     ηειεζεαηέο λα δηαηππώλνπλ εξσηήζεηο 

θαη νη απαληήζεηο ζα δίλνληαη θαηεπζείαλ. 

Σν Replay ζηε ηειεόξαζε –ζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ππνινγηζηέο. 

Μαγλεηνζθόπεζε ελόο αγώλα . Από ην ζπίηη θάπνηνο κπνξεί λα αγνξάδεη 

κεηνρέο. 

Καηεςθύνζειρ για ηο μέλλον. 

Σάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ απνζήθεπζε , δίθηπα , βάζεηο δεδνκέλσλ 

Α) Μέζα απνζήθεπζεο. 

Παιηά κε ην θιείζηκν ηνπ ππνινγηζηή ράλακε ηα δεδνκέλα. Σώξα 

απνζεθεύνληαη ζε ζθιεξνύ δίζθνπο κε κεγάιεο ρσξεηηθόηεηεο. 

Σα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζε απηνύο κέζσ κηαο αθηίλαο Laser. 

Η κλήκε ηνπ ππνινγηζηή απμήζεθε.  Άξα  νη ππνινγηζηέο είλαη πην 

παξαγσγηθνί θαη ε επηθνηλσλία απνηειεζκαηηθόηεξε. 

Γίκηςα ςπολογιζηών. 

Όηαλ δύν  ππνινγηζηέο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο  κέζσ ηειεθσληθώλ 

γξακκώλ ή δνξπθόξνπ 

Σν mail δελ ζα αληηθαηαζηήζεη ην ηειέθσλν. 

Πλεονέκηημα. 

Μπνξεί λα ζηείινπκε κήλπκα ζε 10 αλζξώπνπο ελώ κε ην ηειέθσλν ζα 

πξέπεη θάπνηνο λα θάλεη 10 θιήζεηο. 

Βάζειρ δεδομένυν 

Μηα on line βάζε δεδνκέλσλ είλαη κηα ειεθηξνληθή πεγή πιεξνθνξηώλ 

πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη λα αλαθηεί κέζσ ππνινγηζηή. 

Πρ  Goigle ή γηα ηνλ θαηξό ηεο Αζήλαο. 
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Οη θαζεγεηέο νη γηαηξνί ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα 

λα ζπγθεληξώλνπλ πιεξνθνξίεο. 

Τεσνικόρ ζσεδιαζμόρ 

Ο ηνκέαο απηόο ζπλδέεηαη κε ππνινγηζηέο. Οη ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνύλ 

ζύκβνια  πνπ απηά ηα παίξλνπλ  από ηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. 

Cad 

Θέμαηα οπηικήρ. 

Οη θσηνγξαθηθέο κεραλέο  αλαπηύρζεθαλ ζεκαληηθά. 

Οη θαθνί βειηηώζεθαλ   θαιύηεξε πνηόηεηα κε ιηγόηεξν θσηηζκό. 

Με κηθξνϋπνινγηζηή γίλεηαη ε εζηίαζε ηνπ θαθνύ. 

Γπαθική παπαγυγή. 

Βειηίσζε ηνπ ρξώκαηνο. 

Δκηύπυζη καηά ζήηηζη.    Απνζεθεύνληαη θείκελα ζε αξρεία 

ππνινγηζηώλ θαη ηππώλνληαη αλάινγα κε ηηο απαηήζεηο θαη αλάγθεο. 

Η ζρεδίαζε κε ππνινγηζηή ζεκαίλεη όηη ν ζρεδηαζηήο ειέγρεη πνιύ 

θαιύηεξα απηό πνπ ζέιεη λα ζρεδηάζεη. 

Εμνηθνλόκεζε ρξόλνο θαη ρξήκαηα αθνύ ιηγόηεξεο δηνζξώζεηο είλαη 

απαξαίηεηεο. 

Ήσορ και εικόνα. 

Σα Cd εμαζθαιίδνπλ θαζαξό ςεθηαθό ήρν θαη εηθόλα θαη ε κεηάδνζε 

γίλεηαη ηαρύηαηα ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Δπυηήζειρ 

 Ση είλαη ε ςεθηνπνίεζε θαη γηα  πην ιόγν γίλεηαη? 

Σα ζπζηήκαηα   επηθνηλσλίαο  Γξαθηθήο Παξαγσγήο , Οπηηθήο , 

Σερληθνύ ρεδηαζκνύ, Εηθόλαο θαη Ήρνπ , παξαδνζηαθώο είλαη 

αλαινγηθά ζπζηήκαηα. Καζώο όκσο απηά ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ κε 

ππνινγηζηέο ( ςεθηαθά ζπζηήκαηα) όια ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα 
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κεηαηξέπνληαη ζε ςεθηαθά πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία 

ησλ ζπζηεκάησλ. Η αιιαγή από αλαινγηθά ζε ςεθηαθά ζπζηήκαηα 

νλνκάδεηαη ςεθηνπνίεζε. 

 Με πνην ηξόπν έρνπκε κεηαηξνπή ζπζηεκάησλ ώζηε λα κπνξνύλ λα 

ζπλδένληαη κε ππνινγηζηέο? Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα? 

 Αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη ζηελ 

ηερλνινγία 

 Ση γλσξίδεηε γηα ηελ  ελνπνίεζε? 

Αφοφ τα δεδομζνα για τα μζςα εκτυπϊςεωσ, ιχου, εικόνασ και 

φωτογραφιςεωσ γίνονται ψθφιακά, τα διάφορα ςυςτιματα μποροφν 

να ςυνδεκοφν το ζνα με το άλλο. Τα ψθφιακά δεδομζνα μποροφν να 

μεταφερκοφν εφκολα από το ζνα ςφςτθμα ςτο άλλο. Για παράδειγμα, 

μία ψθφιακι φωτογραφία μπορεί να περάςει εφκολα ςε ζνα ψθφιακό 

ςφςτθμα εκτυπϊςεωσ. Στθν πραγματικότθτα αυτό είναι ςφνθκεσ 

ςιμερα ςτθ βιομθχανία γραφικισ επικοινωνίασ. Το αποτζλεςμα τθσ 

τάςεωσ αυτισ είναι θ ενοποίθςθ ι ο ςυνδυαςμόσ ςυςτθμάτων 

επικοινωνίασ. 

Η ενοποίθςθ χαρακτθρίηει ςε μεγάλο βακμό τισ επικοινωνίεσ. Τα 

τθλεομοιότυπα ςε κακθμερινι βάςθ ςτζλνουν και δζχονται ψθφιακά 

κείμενα και εικόνεσ προσ και από ςθμεία που απζχουν χιλιάδεσ χιλιόμε-

τρα. Εικόνεσ και κείμενα εφκολα ενοποιοφνται με ζναν υπολογιςτι. Το 

να ενοποιθκοφν ιχοσ και κινοφμενθ εικόνα, είναι πιο πολφπλοκο 

Άξα ελνπνίεζε είλαη  ν  ζπλδπαζκόο ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο. 

 Ση νλνκάδνπκε εθηύπσζε θαηά δήηεζε? Γηαηί εθαξκόδεηαη? 

Είλαη ε απνζήθεπζε θεηκέλσλ ζε αξρεία ππνινγηζηώλ θαη ε εθηύπσζε 

ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Αθνύ ε εθηύπσζε θαη ε αλαηύπσζε  

γίλεηαη κε βάζε ηε δήηεζε έρνπκε ηα αθόινπζα πιενλεθηήκαηα: 

Α) Καηάξγεζε θόζηνπο απνζήθεπζεο κεγάιεο πνζόηεηαο ηππσκέλνπ 

πιηθνύ ζε απνζήθεο. 
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Β) εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ ιόγσ ρξήζεσο κόλν ηεο απαξαίηεηεο 

πνζόηεηαο από ραξηί θαη κειάλη. 

 Πνηεο αιιαγέο επέξρνληαη ζην ηνκέα ηεο γξαθηθήο Παξαγσγήο? 

Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο  κεηαμύ ελόο ςεθηαθνύ θαη ελόο αλαινγηθνύ 

ξνινγηνύ? 

Το ρολόι που δείχνει αρικμοφσ είναι ψθφιακό. Ο χρόνοσ μεταξφ των 

λεπτϊν δεν εμφανίηεται ποτζ. Ο χρόνοσ κακορίηεται από ακζραια 

δευτερόλεπτα. 

Το ρολόι με δείκτεσ ωρϊν και λεπτϊν είναι ζνασ αναλογικόσ μετρθτισ 

χρόνου. Επειδι οι δείκτεσ είναι ςε διαρκι κίνθςθ, το ρολόι ςτθν 

πραγματικότθτα δεν δείχνει ποτζ τον ακριβι (ςτιγμιαίο) χρόνο. Τα 

αναλογικά ςυςτιματα δεν πραγματοποιοφν διακεκομμζνεσ μετριςεισ. 

Λειτουργοφν ςυνεχϊσ. 

Σ/Λ 

1.Οι δείκτεσ ενόσ ωρολογίου δείχνουν τον ακριβι χρόνο. 

2.Τα αναλογικά ςυςτιματα δεν πραγματοποιοφν διακεκριμζνεσ 

μετριςεισ. 

3.Η αλλαγι από τα αναλογικά ςε ψθφιακά ςυςτιματα ονομάηεται 

ενοποίθςθ. 

4.Η αξιολόγθςθ τθσ τεχνολογίασ μασ επιτρζπει να δοφμε μόνο τμιματα 

μιασ εικόνασ. 

5.Οι ιοί ςτουσ υπολογιςτζσ είναι πάντα επικίνδυνοι. 

6.Το πλθκτρολόγιο υπολογιςτϊν που λειτουργεί με φωνι είναι ζνα 

ενοποιθμζνο ςφςτθμα. 

7.Η ενοποίθςθ εικόνασ και ιχου είναι μια διαδικαςία εφκολθ. 

Με κενά 

1.Ψθφιακι ςυνάρμοςθ είναι θ διαδικαςία  κατά τθν οποία ψθφιακά 

……………… μποροφν να ……………………..πολφ εφκολα. 
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2.Η ψθφιακι αποκικευςθ πλθροφοριϊν ειςάγεται με 

……………………………. Ρυκμοφσ ςτο χϊρο τθσ φωτογραφίασ γιατί θ 

φωτογραφία περιζχει πολφ μεγάλο αρικμό ……………………………… 

 

 

 


