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Κεθάιαην 3 Σερλνινγία Δπηθνηλσληώλ-Β Λπθείνπ Σερλνινγηθήο 

Καηεύζπλζεο 

αρηλίδεο πκεώλ : Φπζηθόο Ραδηνειεθηξνιόγνο  

 

 

 Αμηνιόγεζε θάπνηνπ πξάγκαηνο ζεκαίλεη κειέηε ησλ επηπηψζεσλ πρ. 

Μειεηψ κηα λέα ζπζθεπή απφ ηερληθήο άπνςεο. 

Κνηηάδσ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα θαη φρη ηκήκα ηεο πρ ε εθεχξεζε  ηνπ 

ηειεθψλνπ. Οη άλζξσπνη κηινχλ κεηαμχ ηνπο ρσξίο λα θεχγνπλ απφ ηα 

ζπίηηα ηνπο ( πφιεηο). Απηφ άιιαμε ηελ δσή καο. Αλ ην δνχκε απφ ζέκα 

εξγαζηαθφ. Απαζρφιεζε αλζξψπσλ ζηηο ηειεθσληθέο εηαηξείεο. Έρνπλ 

ηδξπζεί γξαθεία  αμηνιφγεζεο ηεο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ λα 

πξνζδηνξηζηεί ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

ζην ηέινο δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο. Δπεηδή  

κηα αμηνιφγεζε είλαη δχζθνιε ππφζεζε, γηα λα βνεζεζνχκε , ηελ 

ρσξίδνπκε ζε ηνκείο. Κάζε ηνκέαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγηθή 

επηθνηλσλία. 

Με πνην ηξόπν ε αμηνιόγεζε θάπνηνπ πξάγκαηνο   άιιαμε  ηελ δσή 

όισλ καο ? ( θηιηθέο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο). 

Πνιηηηθόο: ζπλδέεηαη κε ηελ θπβέξλεζε 

Κνηλσληθόο: αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ 

Οηθνλνκηθόο: αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκία. 

Πεξηβαιινληηθόο: πλδέεηαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Πνιηηηζηηθόο: αλαθέξεηαη ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηέρλεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. 

Ηζηθόο: αλαθέξεηαη ζηνλ εζηθφ θψδηθα πνπ θαζνξίδεη ην ζσζηφ θαη ην 

ιάζνο. 

Δμεηάδνπκε ηηο επηπηώζεηο. 

Πνιηηηθέο θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο. 
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Κάπνηνο έγξαςε φηη ε γξαθίδα είλαη έλα ηζρπξφηεξε απφ ηα ζπαζηά.  

Φαληαζηείηε ηε επηξξνή  πνπ έρνπλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Δθινγέο-Πσο ζα παξνπζηαζηεί ν ππνςήθηνο σο πξνο ην ληχζηκν θαη ηα 

ιφγηα πνπ ζα πεη. Πάληα ππάξρεη ζχκβνπινο. Σα ΜΜΔ επεξεάδνπλ ηα 

πνιηηηθά πξάγκαηα. 

Με πνην ηξόπν ηα ΜΜΔ επεξεάδνπλ ηνλ θόζκν? 

Η  δεκνηηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ επεξεαδφηαλ άκεζα απφ ηελ εηθφλα πνπ 

απηά δηακφξθσλαλ. 

Γνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο. 

Σα αξλεηηθά θαη ηα ζεηηθά ησλ δνξπθόξσλ? 

Μεηάδνζε κελπκάησλ αθαξηαία. Σειεθσλήκαηα. Σειενπηηθά ζήκαηα 

πνπ ζηέιλνληαη απφ δνξπθφξνπο καο θέξλνπλ  λέα απφ άιιεο ρψξεο 

αιιά θαη γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ ζηηγκή. 

Καηαζθνπεία. Γνξπθφξνο ραξηνγξαθήζεσο θσηνγξαθίδεη πεξηνρέο 

ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Κνηλσληθέο επηπηώζεηο 

O Aldous Huxley έγξαςε: Μία θπβέξλεζε έρεη πξφζβαζε ζε  

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πνιίηεο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο εμαζθάιηδαλ 

ηελ ηζρχ επί ησλ πνιηηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο ζα ζπκθσλνχζαλ φηη ε 

δσή καο δελ ειέγρεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη  θξαηηθνί ππνινγηζηέο καο παξαθνινπζνχλ έζησ 

θαη γηα ιίγν. 

Η θπβέξλεζε λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ άιινπο 

πνιίηεο. Μπνξεί νη πεξηζζφηεξνη λα κελ ζπκθσλνχλ. Φαληαζηείηε ηνπο 

ππνινγηζηέο πνπ καο  παξαθνινπζνχλ θαη γηα ιίγν. 

Πνηνο ν ξόινο ηνπ ΑΦΜ θαη κε πνην ηξόπν νη ππνινγηζηέο καο 

παξαθνινπζνύλ? 

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

πξάγκαηα. Γάλεηα- ηξάπεδεο ινγαξηαζκνί θαη θπζηθά πνπ εξγάδεηαη ν 

θαζέλαο. Πηζησηηθέο θάξηεο φπνπ θαίλεηαη πνχ μνδεχνπκε ηα ρξήκαηα 
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θαη πφζα ρξήκαηα. Όηαλ ζπλδπαζηνχλ φια καδί ζρεκαηίδεηαη ην πξνθίι 

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

δαλεηζηνχκε ιεθηά απφ κία ηξάπεδα, ε ηξάπεδα ειέγρεη ηελ πηζησηηθή 

αμηνπηζηία πνπ θπζηθά γίλεηαη κε ηνπο ππνινγηζηέο. 

Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

Οη κηθξνυπνινγηζηέο κπήθαλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Βηβιία ηαηλίεο ζηνλ 

ππνινγηζηή βνεζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία. Η θαηάξηηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο. 

Πρ νη πηιφηνη καζαίλνπλ λα πεηνχλ κε αεξνπιάλα παξαθνινπζψληαο κηα 

νζφλε φπνπ πξνβάιιεηαη βίληεν. Έλαο ππνινγηζηήο  παξαθνινπζεί ηελ 

ρξήζε ησλ ρεηξηζηεξίσλ θαη ε εηθφλα κεηαβάιιεηαη αλάινγα . ( ρξήζε 

δηαδξαζηηθνχ βίληεν). 

 ήκεξα ζε πνιιά ζρνιεία ρξεζηκνπνηνχλ ηελ  Βίληεν δηδαζθαιία.  

Κξίλεηε ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ απαξαίηεηνο γηα ην ζρνιείν? 

 Γελ ζεκαίλεη όηη ζα αληηθαηαζηαζεί ν θαζεγεηήο?. Οη θαζεγεηέο ζα 

έρνπλ ρξφλν γηα λα παξαθνινπζνχλ μερσξηζηά ηελ πνξεία θάζε 

θαζεγεηή. 

Η απνζήθεπζε θαη ε αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο φπσο βηβιία 

αλαθηψληαη απφ ηελ απνζήθεπζε. Πρ ε εγθπθινπαίδεηα ζε έλα νπηηθφ 

δίζθν. Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη κε ην εκπφξην. Τπάξρνπλ ιίζηεο πνπ 

θάπνηνο κπνξεί λα δηαιέγεη λα εμεηάδεη ην θφζηνο θαη λα ηα αγνξάδεη απφ 

ηνλ ππνινγηζηή. 

Η αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο βνεζά θαη ηνπο εξεπλεηέο λα παίξλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα  ην έξγν ηνπο 

Διεύζεξνο ρξόλνο. 

Παιηά γηα λα πεξάζεη ν ρξφλνο ν ειεχζεξνο αθνχγακε ξαδηφθσλν , 

δηαβάδακε θάπνην βηβιίν. Σψξα κε ηνπο ππνινγηζηέο ςπραγσγνχκαζηε. 

Δδώ λα αλαθεξζνύλ θαη ηα αξλεηηθά ? 
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Παγθόζκηα νηθνλνκία. 

Η νηθνλνκία θάζε ρψξαο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο νηθνλνκίεο άιισλ 

ρσξψλ. Με ηελ παγθφζκηα επηθνηλσλία δεκηνπξγείηαη παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Πρ. Μία πηψζε ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπ 

Υνλγθ Κνλγθ έξημε ην δηθφ καο ρξεκαηηζηήξην. 

Πρ έλα γεγνλφο ζην Σφθπν κπνξεί λα επεξεάζεη  ηηο νηθνλνκίεο άιισλ 

ρσξψλ. Γίλεηαη θάηη θαθφ , άκεζα κπνξεί λα επεξεάζεη φιν ηνλ θφζκν. 

Μέζσ κεραληζκψλ-ππνινγηζηέο- κπινθάξνπλ ηα ζπζηήκαηα γηα λα κελ 

έρνπκε θαηξαθχιηζκα ησλ κεηνρψλ. Σέινο νη ηερλνινγίεο ησλ 

επηθνηλσληψλ καο βνεζνχλ  λα κεηαθηλεζνχκε απφ ηελ νηθνλνκία ηεο 

παξαγσγήο ζηελ νηθνλνκία παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Πιενλεθηήκαηα : 1) Γεκηνπξγεί λέν θχθιν απαζρφιεζεο 

2) Σα εξγνζηάζηα είλαη πην απνδνηηθά. Οη απφθνηηνη ησλ πξνγξακκάησλ 

απηψλ εληάζζνληαη ελ λένπ ζην ελεξγφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζπρλά 

κάιηζηα απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε παξνρή 

ππεξεζηψλ. 

Αληί λα θαηαζθεπάδνπλ  πξντφληα ζηα εξγνζηάζηα γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

έλα εηζφδεκα , νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο. 

Πρ  νη απνιπφκελνη απφ εξγνζηάζηα κπαίλνπλ ζε λέα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Πνιινί άλζξσπνη  μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα 

απφ φηη θεξδίδνπλ. Οη παιαηνί θάλαλ νηθνλνκία. Σψξα βιέπνπκε θάηη ( 

δηαθεκίζεηο) θαη ζέινπκε λα ην αγνξάζνπκε ακέζσο. Δπηθνηλσλίεο 

πςειήο ηαρχηεηαο. 

Ννκίδεηο όηη ε επηθνηλσλία πςειήο ηαρύηεηαο κπνξεί λα επζύλεηαη 

κεξηθώο πνπ νη άλζξσπνη λα ζέινπλ ην θάζε ηη ακέζσο? 

Ση γλώκε έρεηο γηα ηηο δηαθεκίζεηο ηεο ηειεόξαζεο? 

Μαο επεξεάδεη ε ηειεόξαζε όζν αθνξά ζηε δηάζεζε ρξεκάησλ γηα 

ηελ αγνξά αγαζώλ? 

 

Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο 
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Η ρξήζε ραξηηνχ ζε θάζε ππνινγηζηή. Κάζε ππνινγηζηήο, πξάγκαηη 

ρξεζηκνπνηεί άθζνλν ραξηί. Υαξηί πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ θνπή 

δέληξσλ. Υαξηί , ιεπθαληηθά θαη ρεκηθά γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη 

ηέινο ζθνππίδηα. Ο θχξηνο έλνρνο είλαη κηα ζπζθεπή επηθνηλσλίαο. Σν 

κεράλεκα παξαγσγήο θσηναληηγξάθσλ. 

 

Πνιηηηζηηθέο επηπηώζεηο. 

Η επαλάζηαζε ηεο εηθόλαο καο έρεη επεξεάζεη όζν αθνξά ηελ βία? 

Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ε ηειεφξαζε επζχλεηαη γηα ην φηη νη άλζξσπνη ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ είλαη ιηγφηεξν θαιιηεξγεκέλνη απφ φηη νη άλζξσπνη 

παιαηνηέξσλ επνρψλ. Σα γθάινπ ζπλεγνξνχλ απηφ. Ο ιφγνο ίζσο ? 

δηαβάδνπκε ιίγν θαη παξαθνινπζνχκε ηειεφξαζε πεξηζζφηεξν. 

Οη εηθφλεο – ζθεληθά αιιάδνπλ κε ηαρχηεηα. Φζάζακε ζην ζεκείν λα 

απαηηνχκε. 

 

Θέκαηα εζηθήο 

Η εζηθή αθνξά ζην ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο. Δλέξγεηα πνπ είλαη 

αζπκβίβαζηεο κε ηελ εζηθή δελ είλαη απαξαίηεηα αληίζεηεο πξνο ην λφκν. 

Μεγάιν κέξνο ησλ αλζξψπσλ ζπκθσλνχλ φηη είλαη απαξάδεθηεο 

Ψεθηαθή ζπλάξκνζε 

Αξρεία κπνξνχλ λα αιιάδνπλ πνιχ εχθνια είλαη ε ςεθηαθή ζπλάξκνζε 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ είλαη φηη 

κπνξνχλ λα αιιά αιιάμνπλ πνιχ εχθνια. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη 

ςεθηαθή ζπλάξκνζε.  Δλψ ε ςεθηαθή ζπλάξκνζε θαζηζηά επθνιφηεξεο 

πνιιέο εξγαζίεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα ακθηιεγφκελνπο 

ζθνπνχο. 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνη εξγάδνληαη γηα 

πεξηνδηθά, πιεξψλνληαη γηα ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο. πρλά ην φλνκα ηνπ 

θσηνγξάθνπ εκθαλίδεηαη δίπια ζηηο θσηνγξαθίεο. Οη θσηνγξαθίεο 
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κπνξεί λα ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο 

ηα βηβιία. 

Όκσο κε ηα ζπζηήκαηα ςεθηαθήο ζπλαξκφζεσο, ηψξα είλαη δπλαηφλ νη 

θσηνγξαθίεο απηέο λα αιινησζνχλ απφ θάπνηνλ άιιν θαη φρη απφ ην 

θσηνγξάθν . Σν ρξψκα ησλ καηηψλ ελφο θσηνκνληέινπ κπνξεί λα 

αιιάμεη. Ο πεξηβάιισλ ρψξνο ζηε θσηνγξαθία κπνξεί επίζεο λα αιιάμεη 

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

επεκβάζεηο νη εηθφλεο είλαη δπλαηφλ λα αιιάμνπλ ηφζν πνιχ, ψζηε λα 

κελ κπνξείο λα πεηο φηη πξνήιζαλ απφ ζπγθεθξηκέλεο θσηνγξαθίεο. 

Σώξα ε εξώηεζε είλαη πνηα δηθαηώκαηα έρνπλ νη θσηνγξάθνη 

ζρεηηθά κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο; Δίλαη ε πιεξσκή ηνπο αξθεηή; Οη 

θσηνγξάθνη ζπλήζηδαλ λα βιέπνπλ ηα νλφκαηα ηνπο δίπια ζηηο 

θσηνγξαθίεο ηνπο. Ση γίλεηαη αλ ν εθδόηεο αιιάμεη ηε θσηνγξαθία 

θαη δελ αξέζεη ζην θσηνγξάθν ε αιιαγή; Ο εθδόηεο ζα έρεη ην 

δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζε; Πνηνο έρεη ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, αλ γίλνπλ πνιιέο αιιαγέο; 

Η πξαθηηθή ηεο ςεθηαθήο ζπλαξκφζεσο αφορά θαη ζηνπο κνπζηθνχο. Η 

ςεθηαθή ζπλάξκνζε ήρσλ επηηξέπεη ζε έλαλ ηερληθφ ήρνπ λα θαηαγξάςεη 

ειεθηξνληθά κία κνπζηθή ζχλζεζε. Υξεζηκνπνηείηαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

είλαη γλσζηή σο δεηγκαηνιεςία ζήκαηνο. Η δεηγκαηνιεςία είλαη ηφζν 

απιή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε ηα παηδηθά παηρλίδηα ζήκεξα έρνπλ 

απηήλ ηε δπλαηφηεηα. Μφιηο θαηαγξάθνπλ νη ήρνη θαη νη λφηεο, κπνξεί λα 

ππνζηνχλ ζπλάξκνζε θαη λα ελζσκαησζνχλ ειεθηξνληθά ζε άιιε 

ζχλζεζε, απφ έλαλ άιιν εηδηθφ ζηε καγλεηνθψλεζε. Σψξα πνηνο δηθαη-

νχηαη ηελ πιεξσκή θαη ηελ παηξφηεηα ηεο λέαο παξαγσγήο; Ο κνπζηθφο; 

Ο εηδηθφο ζηε καγλεηνθψλεζε, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα εκθαλίδεηαη ζηε λέα 

ζχλζεζε; Ο ηερληθφο ήρνπ; 

Ο "ρξσκαηηζκόο" θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ είλαη έλα άιιν ζρεηηθφ 

παξάδεηγκα. Οη πξψηεο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ήηαλ φιεο 

αζπξφκαπξεο. Δλψ πνιιέο απφ απηέο ηηο θιαζηθέο ηαηλίεο ηηο 

απνιακβάλνπλ αθφκε νη θίινη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, θαίλεηαη φηη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πξνηηκνχλ έγρξσκεο ηαηλίεο. Οη εηαηξείεο ινηπφλ 

έρνπλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο γηα λα πξνζζέηνπλ ρξψκα 
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ζηηο παιαηέο αζπξφκαπξεο ηαηλίεο . Θα πξέπεη λα ηνπο επηηξέπεηαη λα ην 

θάλνπλ απηφ; Οξηζκέλνη ζπκθσλνχλ, ελψ άιινη δηαθσλνχλ. 

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ. 

Οη πξνγξακκαηηζηέο ησλ ππνινγηζηψλ γλσξίδνπλ πνιιά ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή. 

πρλά απηνί κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ινγηζκηθφ θαη δεδνκέλα. Απηφ ηνπο 

επηηξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ην ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ γηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. 

Η δπλαηφηεηα απηή ηεο κεηαβνιήο ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγεί έλα λέν 

πξφβιεκα γλσζηφ σο αζθάιεηα δεδνκέλσλ. Πφηε ζα επηηξέπεηαη ζε έλαλ 

πξνγξακκαηηζηή λα αιιάδεη ην ινγηζκηθφ πνπ δεκηνχξγεζε θάπνπ άιινο; 

ε πνηνλ ζα επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε  δεδνκέλα πνπ απνζεθεχζεθαλ 

ζε  έλα ππνινγηζηή; Πφηε ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη  έλα ινγηζκηθφ 

απφ αληηγξαθή, θαηά ηξφπν  ψζηε λα κελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί εχθνια.  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη ηνί ησλ ππνινγηζηψλ απνηέιεζε ην 

θχξην πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα  ησλ δεδνκέλσλ. Έλαο ηφο 

ππνινγηζηή είλαη 
 
έλα πξφγξακκα θξπκκέλν κέζα ζε έλα άιιν. Όηαλ ην 

πξφγξακκα θνξηψλεηαη ζηνλ ππνινγηζηή, ν ηφο απηναληηγξάθεηαη ζηνπο 

πιαζηηθνχο  ή ζηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 

ππνινγηζηή απηφλ. ήκεξα είλαη δπλαηφλ λα κεηαθεξζεί κέζσ δηαδηθηχσλ 

(ΙΝΣΔRΝΔΣ). 

Οξηζκέλεο θνξέο νη ηνί απηνί είλαη αθίλδπλνη. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί 

θαηαιακβάλνπλ απιά θάπνην ρψξν ζηε κλήκε ησλ ππνινγηζηψλ θαη 

ππνρξεψλνπλ ηνλ ππνινγηζηή λα ιεηηνπξγεί πην αξγά. Άιινη επζχλνληαη 

γηα ηελ εκθάληζε κηαο γξαθηθήο παξαζηάζεσο ή ελφο κελχκαηνο ζηελ 

νζφλε, εθπιήζζνληαο ην ρξήζηε ηνπ ππνινγηζηή. Ο ρξήζηεο ζπλήζσο δελ 

έρεη ηδέα απφ πνχ πξνήιζε ν ηφο. Ο πξνγξακκαηηζηήο πνπ δεκηνχξγεζε 

ηνλ ηφ δελ έρεη ηδέα πνηνπο ππνινγηζηέο ζα πξνζβάιεη ν ηφο. 

Έρεη γξαθηεί φηη νξηζκέλνη ηνί θαηαζηξέθνπλ ηα δεδνκέλα ζηνπο 

ππνινγηζηέο φπνπ ελεξγνπνηνχληαη.   Μπνξνχλ   λα   "ζβήζνπλ ηειείσο" 

κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ δνπιεηά εηψλ. Σν 

πξφβιεκα γίλεηαη φιν θαη πην ζνβαξφ. 
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Δπηπηψζεηο απφ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα-Ηιεθηξνκαγλεηηθή 

κφιπλζε. 

1. ην πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, έλα εζθαικέλν ζήκα ξαδηνθσληθφ έξημε 

έλα αεξνπιάλν. Νεθξνί 134 πνιίηεο. 

2. πληξίβεη αεξνπιάλν ζηε Γ Γεξκαλία απφ ξαδηνθσληθφ ζήκα  

πνκπνχ ε Φσλή ηεο Ακεξηθήο. 

3.Ιαπσλία. Κάπνην ζήκα έθαλε παξεκβνιή ζε έλα εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο Ρνκπφη κε απνηέιεζκα ξνκπφη λα ηξαπκαηίζεη θαη λα 

ζθνηψζεη εξγαδφκελνπο. 

Δξγαζίεο. 

Απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζειίδα 55 λα θάλεηε εξγαζία γηα ην ζπίηη , 

κέρξη  3 ζειίδεο. 

Δξσηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 1, 2 ,3,4, 9  

 

 

 

  


