
ατηλίδες σκεώλ     Φσζηθός Ραδηοειεθηροιόγος. 

 

Κεθ 3.Οη Επηπηώζεης ηες Σετλοιογίας Επηθοηλφληώλ 
 

1.Τα ηειενπηηθά ζήκαηα, δελ κπνξνύλ λα ζηαινύλ κέζσ δνξπθόξσλ.  

2. Η ζηξνθή από ηελ νηθνλνκία ηεο παξαγσγήο ζηελ νηθνλνκία παξνρήο ππεξεζηώλ, 

δεκηνπξγεί αλεξγία. 

 

3.Λόγσ ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηώλ, έρεη πεξηνξηζζεί ζήκεξα ε ρξήζε ραξηηνύ.  

 

4.Η ςεθηαθή ζπλάξκνζε εθηόο από εζηθά πξνβιήκαηα, δεκηνπξγεί θαη νηθνλνκηθά.  

 

5.Τα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα είλαη αθίλδπλα.  

 

Ερφηήζεης ποιιαπιής επηιογής 

  

1. Οη πνιηηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρεη κηα ηερλνινγία αθνξνύλ  

α) ηνπο εξγαδόκελνπο.  

β) ηελ θπβέξλεζε.  

γ) ηελ αληηπνιίηεπζε.  

     δ) ηηο κεηνλόηεηεο. 

2. Οη νπηηθνί δίζθνη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα  

α) πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο.  

β) απνζεθεύνπλ πιεξνθνξίεο.  

γ) παξαθνινπζνύλ ηελ πνξεία θαζελόο.  

     δ) βειηηώλνπλ ηελ όξαζε. 

 

Ερφηήζεης αληηζηοίτηζες  

 

 
 
 
 



Ερφηήζεης 

1.Ποηος ο ρόιος ηοσ ΑΦΜ θαη κε ποηο ηρόπο οη σποιογηζηές κας 

παραθοιοσζούλ? 

Πρ. ΑΦΜ αξρηθά ήηαλ γηα ηηο εθνξίεο. Τώξα θιεηδί γηα πνιιά άιια 

πξάγκαηα. Δάλεηα- ηξάπεδεο ινγαξηαζκνί θαη θπζηθά πνπ εξγάδεηαη ν 

θαζέλαο. Πηζησηηθέο θάξηεο όπνπ θαίλεηαη πνύ μνδεύνπκε ηα ρξήκαηα 

θαη πόζα ρξήκαηα. Όηαλ ζπλδπαζηνύλ όια καδί ζρεκαηίδεηαη ην πξνθίι 

ηνπ θαζελόο πνπ είλαη γλσζηή ζαλ πηζησηηθή αμηνπηζηία. Όηαλ δεηάκε λα 

δαλεηζηνύκε ιεθηά από κία ηξάπεδα, ε ηξάπεδα ειέγρεη ηελ πηζησηηθή 

αμηνπηζηία πνπ θπζηθά γίλεηαη κε ηνπο ππνινγηζηέο. 

2.Tη γλφρίδεηαη γηα ηελ υεθηαθή ζσλάρκοζε? 

Αξρεία κπνξνύλ λα αιιάδνπλ πνιύ εύθνια είλαη ε ςεθηαθή ζπλάξκνζε 

Έλα πνιύ ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ησλ ςεθηαθώλ αξρείσλ είλαη όηη 

κπνξνύλ λα αιιά αιιάμνπλ πνιύ εύθνια. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη 

υεθηαθή ζσλάρκοζε.  Ελώ ε ςεθηαθή ζπλάξκνζε θαζηζηά επθνιόηεξεο 

πνιιέο εξγαζίεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα ακθηιεγόκελνπο 

ζθνπνύο.Όκσο κε ηα ζπζηήκαηα ςεθηαθήο ζπλαξκόζεσο, ηώξα είλαη 

δπλαηόλ νη θσηνγξαθίεο απηέο λα αιινησζνύλ από θάπνηνλ άιιν θαη όρη 

από ην θσηνγξάθν . Τν ρξώκα ησλ καηηώλ ελόο θσηνκνληέινπ κπνξεί λα 

αιιάμεη. Ο πεξηβάιισλ ρώξνο ζηε θσηνγξαθία κπνξεί επίζεο λα αιιάμεη 

(ην θηήξην αληηθαζίζηαηαη από κηα παξαιία). Με νξηζκέλεο βαζηθέο 

επεκβάζεηο νη εηθόλεο είλαη δπλαηόλ λα αιιάμνπλ ηόζν πνιύ, ώζηε λα 

κελ κπνξείο λα πεηο όηη πξνήιζαλ από ζπγθεθξηκέλεο θσηνγξαθίεο. 

3.Οη ηετλοιογίες ηφλ επηθοηλφληώλ κας βοεζούλ  λα κεηαθηλεζούκε 

από ηελ οηθολοκία ηες παραγφγής ζηελ οηθολοκία παροτής 

σπερεζηώλ. Να αλαθέρεηε ηα πιεολεθηήκαηα  

Πιενλεθηήκαηα : 1) Δεκηνπξγεί λέν θύθιν απαζρόιεζεο 

2) Τα εξγνζηάζηα είλαη πην απνδνηηθά. Οη απόθνηηνη ησλ πξνγξακκάησλ 

απηώλ εληάζζνληαη ελ λένπ ζην ελεξγό εξγαηηθό δπλακηθό, ζπρλά 

κάιηζηα απαζρνινύληαη ζε εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε παξνρή 

ππεξεζηώλ.  Πρ  νη απνιπόκελνη από εξγνζηάζηα κπαίλνπλ ζε λέα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 
 
 


