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ασινίδηρ ςμεών 

Φςζικόρ Ραδιοηλεκηπολόγορ 

Κεθ 6.  Σεσνολογία  Δπικοινυνιών 

 

Η ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ 

Οη ππνινγηζηέο είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκνη. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

επηθνηλσλνχλ κε άιιεο ζπζθεπέο ή ν έλαο κε ηνλ άιιν, είλαη αθφκε 

ρξεζηκφηεξνη. πρλά ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ άιιεο ζπζθεπέο 

είλαη δηαθνξεηηθήο κνξθήο απφ απηά πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζζεί έλαο 

ππνινγηζηήο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζήκαηα πξέπεη πξψηα λα 

κεηαηξαπνχλ ζε ςεθηαθά δεδνκέλα. 

Η μεηαηποπή ηυν αναλογικών ζημάηυν ζε τηθιακά δεδομένα. 

Νσξίηεξα έκαζεο φηη νη ςεθηαθνί ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην δπαδηθφ 

ζχζηεκα αξηζκψλ. Κάζε δεδνκέλν εθθξάδεηαη ζε αξηζκεηηθή κνξθή (είηε 

0 είηε 1). Οη αξηζκνί αληηπξνζσπεχνληαη κε κηα πνιχ ρακειή ηάζε 

ειεθηξηζκνχ. Η παξνπζία ηεο ρακειήο απηήο ηάζεσο ππνδειψλεη ην 1, 

ελψ ε απνπζία ηεο ππνδειψλεη ην 0. 

πζθεπέο γλσζηέο σο αηζζεηήξεο, κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ηα ζπλερή 

απηά δεδνκέλα σο αναλογικά ζήμαηα (analog signals). Έλα αλαινγηθφ ζήκα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ζπλερψο κεηαβαιιφκελε ηάζε ειεθηξηζκνχ. 

Οη ςεθηαθνί ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε αλαινγηθά 

ζήκαηα, αιιά πξέπεη πξψηα λα κεηαηξαπνχλ ηα ζήκαηα απηά ζε 

ςεθηαθά δεδνκέλα ηνπ δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο (ελεξγφ/κε ελεξγφ). Απηφ 

γίλεηαη κε έλα μεηαηποπέα αναλογικό/τηθιακό . Ο κεηαηξνπέαο θάλεη 

αλαγλψζεηο ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη εθρσξεί έλαλ αξηζκφ γηα θάζε 

αλάγλσζε. Σν ηξαγνχδη πνπ ηξαγνχδεζεο γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε 

λα κεηαηξαπεί ζε ζπγθεθξηκέλεο λφηεο. Κάζε κηα απφ απηέο ηηο λφηεο ζα 

κπνξνχζε ηφηε λα παξηζηάλεηαη κε έλαλ ςεθηαθφ αξηζκφ. Πνιιέο 

εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηψλ βαζίδνληαη ζε απηφ ην είδνο ηεο 

κεηαηξνπήο. 

Γίαςλοι μεηαδόζευρ δεδομένυν. 
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Κάηη ζχλεζεο ζην ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ είλαη ε κεηαθνξά 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ έλα ππνινγηζηή ζηνλ άιιν. Όκσο, πξνθεηκέλνπ δχν 

ή πεξηζζφηεξνη ππνινγηζηέο λα επηθνηλσλήζνπλ ν έλαο κε ηνλ άιιν, πξέπεη 

λα ππάξρνπλ θάπνηα κέζα γηα λα κεηαθέξνπλ ην κήλπκα. Ολνκάδνκε ηνπο 

δηαδξφκνπο απηνχο δίαςλοςρ μεηαδόζευρ δεδομένυν (DATA TRANSMISSION 

CHANNEL). 

Τπάξρνπλ δχν κνξθέο δηαχισλ κεηαδφζεσο δεδνκέλσλ: νη θπζηθνί θαη νη 

αηκνζθαηξηθνί. Οη θπζηθνί δίαπινη ζπλδένπλ ππνινγηζηέο κε έλα 

θαιψδην. Σν θαιψδην είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ράιθηλν, κπνξεί φκσο 

λα είλαη θαη νπηηθή ίλα (νη νπηηθέο ίλεο θαηαζθεπάδνληαη απφ γπαιί). Σα 

δεδνκέλα κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ θαισδίνπ κε έλα θέπον ζήμα θάπνηαο 

κνξθήο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξάδεηγκα νπηηθέο ίλεο, ην θέξνλ 

ζήκα είλαη κηα δέζκε υωτός  Laser. ηνπο αηκνζθαηξηθνχο δηαχινπο, ηα 

ζήκαηα δεδνκέλσλ είλαη ζπλήζσο έλα μικποκύμα. Σα ζήκαηα απηά δελ 

κεηαθέξνληαη κέζσ θαισδίσλ, αιιά ηαμηδεχνπλ κέζσ ηεο αηκφζθαηξαο. 

Σα κηθξνθχκαηα απηά κπνξνχλ λα ζηέιλνληαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο ή λα 

εθηνμεχνληαη απφ δνξπθφξνπο ζρεδφλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ.  

Γίκηςα ςπολογιζηών. 

Η ζχλδεζε ελφο ππνινγηζηή κε έλαλ άιιν είλαη γλσζηή σο δικηύυζη 

(networking). Σα δίθηπα ππνινγηζηψλ δηακνξθψλνπλ ηνπο λένπο "ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο εηαηξεηψλ θαη αηφκσλ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, γηα λα ζπλδεζεί έλαο ππνινγηζηήο κε 

άιινπο απαηηείηαη έλαο δηαπνδηακνξθσηήο. Έλαο διαποδιαμοπθυηήρ 

(modem) αιιάδεη ηελ έμνδν ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ πξψην 

ππνινγηζηή ζε κηα ζεηξά αλαινγηθψλ ηφλσλ. Οη ηφλνη κπνξνχλ θαηφπηλ 

λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο. Η δηαδηθαζία νλνκάδεηαη 

δηακφξθσζε. ηελ άθξε ηεο ιήςεσο, νη αλαινγηθνί ηφλνη πξέπεη λα 

κεηαηξαπνχλ πάιη ζε ςεθηαθά δεδνκέλα πνπ θαηαιαβαίλεη ν δεχηεξνο 

ππνινγηζηήο. Απηή ε απνθσδηθνπνίεζε γίλεηαη θαη πάιη απφ έλα 

δηαπνδηακνξθσηή (modem). Η ιέμε modem πξνέξρεηαη απφ ηνπο φξνπο 

modulation  (δηακφξθσζε) θαη demodulation (απνδηακφξθσζε). Είλαη 

έλα παξάδεηγκα κεηαηξνπέα απφ αλαινγηθφ ζε ςεθηαθφ ζχζηεκα. 

Οη δηαπνδηακνξθσηέο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πιαθέηεο ππνινγηζηψλ. 

Πεξηέρνπλ κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα RΑΜ θαη 
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RΟΜ. Επί πιένλ, έρνπλ έλα κεγάθσλν ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ειεγρζεί ε 

έληαζε θαη έλα βχζκα πνπ ηα ζπλδέεη κε έλα ηειέθσλν. Οη εζσηεξηθνί 

δηαπνδηακνξθσηέο είλαη εγθαηε-ζηεκέλνη ζε ππνδνρέο επεθηάζεσο, κέζα 

ζηνλ ππνινγηζηή. Μία ππνδνρή επεθηάζεσο είλαη έλα ζεκείν κέζα ζηνλ 

ππνινγηζηή, ζην νπνίν κπνξνχλ λα πξνζαξκνζζνχλ εηδηθέο πιαθέηεο 

ππνινγηζηψλ. Εμσηεξηθνί δηαπνδηακνξθσηέο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε 

αλάινγε ππνδνρή ηνπ ππνινγηζηή. 

Οη δηαπνδηακνξθσηέο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία κεηαδίδνπλ δεδνκέλα. Δηαπνδηακνξθσηέο πνπ ππήξραλ ζηελ αγνξά 

ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κεηέδηδαλ πιεξνθνξίεο κε έλα ξπζκφ 

300 baud ."Baud ζεκαίλεη bits per second ,δειαδή δπαδηθά ςεθία αλά 

δεπηεξφιεπην. Οη ζχγρξνλνη δηαπνδηακνξθσηέο είλαη ηθαλνί λα 

κεηαδίδνπλ 56.000 ή θαη πεξηζζφηεξα baud πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη 200 

θνξέο ηαρχηεξνη ησλ παιαηψλ. 

Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κέζσ δηθηχνπ δηαχισλ ή κέζσ 

δηθηχνπ δηαθνπηψλ . ε έλα δίθηπν δηαχισλ, ζηέιλνληαη δεδνκέλα θαηά 

κήθνο κηαο γξακκήο επηθνηλσλίαο, κε ηελ νπνία κεξηθνί ππνινγηζηέο 

είλαη ζπλδεδεκέλνη είηε απ' επζείαο είηε κέζσ διεπαθήρ (interface). Κάζε 

δηεπαθή θηιηξάξεη ηε ζηαζεξή ξνή δεδνκέλσλ γηα λα δηαπηζηψζεη ηη 

πξννξίδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν απηή αλαθέξεηαη. Όηαλ ε 

δηεπαθή αλαγλσξίδεη ζήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γη' απηήλ, ηφηε ηα 

δεδνκέλα ιακβάλνληαη. 

ε έλα δίθηπν δηαθνπηψλ (αζηεξνεηδέο), θάζε ππνινγηζηήο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο κε έλαλ θεληξηθφ δηαθφπηε. Όια ηα κελχκαηα δηνρε-

ηεχνληαη κέζσ απηήο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο. Σν δίθηπν απηφ ιεηηνπξγεί 

φπσο αθξηβψο έλα ηειεθσληθφ θέληξν. Σα πξψηα ηξία ςεθία ηνπ 

αξηζκνχ ηνπ ηειεθψλνπ ζνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην θέληξν. Σα ηειεπηαία 

ηέζζεξα ςεθία επηηξέπνπλ έσο 9999 δηαθνξεηηθά ηειέθσλα λα 

ζπλδεζνχλ κε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν θέληξν. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, έλαο 

ππνινγηζηήο ζε αζηεξνεηδέο δίθηπν κπνξεί λα ζηείιεη πιεξνθνξίεο ζε 

άιινπο ππνινγηζηέο ζην δίθηπν, ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκνχο 

αλαγλσξίζεσο ή νλφκαηα. Δίθηπα δηαθνπηψλ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ 

ηνπηθά, ή κπνξνχλ λα βαζηζζνχλ ζην ηειεθσληθφ ζχζηεκα θαη λα 

κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο ππνινγηζηέο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο 

ηειεθσληθέο θιήζεηο. 
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Γίκηςα ηοπικήρ εμβέλειαρ. 

Σα δίθηπα ππνινγηζηψλ πνπ ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο ζε κηθξέο 

απνζηάζεηο νλνκάδνληαη δίκηςα ηοπικήρ εμβέλειαρ [local area networks 

LANs )]. Έλα ηνπηθφ δίθηπν ζπλδέεη ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο κεηαμχ ηνπο, 

θαζψο θαη ζπζθεπέο, φπσο έλαο νδεγφο ζθιεξνχ δίζθνπ ή έλαο 

εθηππσηήο. Οη ππνινγηζηέο κνηξάδνληαη ηνλ νδεγφ ή ηνλ εθηππσηή θαη ην 

θφζηνο ηνπ δηθηχνπ δηαηεξείηαη ρακειφ. πρλά έλαο κηθξνυπνινγηζηήο 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα λα απνζεθεχζεη θαη λα δηαλείκεη αξρεία ζηνπο 

άιινπο ηνπ δηθηχνπ. Ο ππνινγηζηήο απηφο αλαθέξεηαη σο ππνινγηζηήο 

εμππεξεηήζεσο αξρείνπ. 

Οη επηρεηξήζεηο θαη ηα παλεπηζηήκηα ζπλδένπλ νξηζκέλεο θνξέο 

κηθξνυπνινγηζηέο ζε έλαλ θχξην θεληξηθφ ππνινγηζηή . Σν δίθηπν απηφ 

ηνπο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνεγκέλα πξνγξάκκαηα πνπ 

ζρεδηάζζεθαλ γηα ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή, θαζψο θαη ηηο ζπζθεπέο 

εμφδνπ κεγάινπ θφζηνπο. Σνπηθά δίθηπα ηεο κνξθήο απηήο δηεπξχλνπλ 

ηηο δπλαηφηεηεο επηρεηξήζεσλ θαη παλεπηζηεκίσλ ζε φιε ηε ρψξα. 

Γίκηςα μεγάληρ εμβέλειαρ. 

Σα δίθηπα κεγάιεο εκβέιεηαο ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ηα ηνπηθά δίθηπα. Τπνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε 

άθξν ηνπ δηθηχνπ. Δηαπνδηακνξθσηέο επηηξέπνπλ δεδνκέλα λα 

ζηέιλνληαη κέζσ ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ. Δνξπθφξνη ρξεζηκν-

πνηνχληαη γηα λα αλακεηαδίδνπλ δεδνκέλα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Η κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο έρεη επηπηψζεηο ζε 

πνιινχο ηνκείο. Όζνλ αθνξά ζηηο εθεκεξίδεο, ηα δίθηπα κεγάιεο 

εκβέιεηαο παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο εηδήζεηο ζε κηθξφηεξν ρξφλν. Οη 

εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο "USA ΣODAY " (ΟΙ Η.Π.Α. ΗΜΕΡΑ) γηα 

παξάδεηγκα, αζθνχλ κηα λέα κνξθή δεκνζηνγξαθίαο. Η "USA ΣODAY " 

δηαθεκίζζεθε σο "ε εθεκεξίδα ηεο Ακεξηθήο". Η ίδηα εθεκεξίδα 

θπθινθνξεί ζε φιε ηε ρψξα. Οη άλζξσπνη ζην Los Angeles δηαβάδνπλ ηηο 

ίδηεο εηδήζεηο κε απηνχο πνπ δνπλ ζηελ Virginia. Όιεο νη εηδήζεηο 

ηειεκεηαδίδνληαη ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εθεκεξίδαο, ζηε βφξεηα 

Virginia. Εθεί δηακνξθψλεηαη ε εθεκεξίδα ειεθηξνληθά. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηα άξζξα, ηα γξαθήκαηα, νη επηθεθαιίδεο θαη νη δηαθεκίζεηο, φια 
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δηακνξθψλνληαη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Κακηά θσηνγξαθία δελ 

ηππψλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηηο άιιεο εθεκεξίδεο. 

Σα δεδνκέλα απηά αλακεηαδίδνληαη θαηφπηλ κέζσ ελφο δνξπθφξνπ ζε 

δηάθνξα ζεκεία, φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο εθηππψζεσο ηεο 

εθεκεξίδαο, ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ησλ Η.Π.Α. θαη ζε φινλ ηνλ θφζκν. Η 

εθεκεξίδα ηππψλεηαη θαη δηαλέκεηαη ακέζσο ζε θάζε ζεκείν . 

Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα φηαλ παξάγνληαη εθεκεξίδεο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ. Δηακνξθψλνληαο ηελ εθεκεξίδα ειεθηξνληθά ζε έλα ζεκείν, 

εμνηθνλνκνχληαη πνιχο ρξφλνο θαη ρξήκαηα. 

Καλνληθά, ε έγρξσκε εθηχπσζε ζεκαίλεη επίζεο θαηαλάισζε ρξφλνπ, 

θαζψο θαη θφζηνο. Όκσο βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εθεκεξίδαο "USA 

ΣODAY " εχθνια ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ρξψκα ζηελ εθηχπσζε. Απηφ 

ζπκβαίλεη, επεηδή νη έγρξσκεο θσηνγξαθίεο επεμεξγάδνληαη ζε έλα 

ζεκείν. Καηφπηλ πεξηιακβάλνληαη ζε φια ηα θχιια ζε θάζε ζεκείν ησλ 

Η.Π.Α. Η δηαδηθαζία απηή είλαη πνιχ θζελφηεξε απφ φηη αλ θάζε 

εθδφηεο εθεκεξίδαο επεμεξγαδφηαλ ηνπηθά έγρξσκεο θσηνγξαθίεο. Η 

εθεκεξίδα "USA ΣODAY " έρεη πνιχ πεξηζζφηεξν ρξψκα απφ θάζε 

άιιε εθεκεξίδα. 

ήκεξα θαη άιιεο εθεκεξίδεο θαη εβδνκαδηαία πεξηνδηθά, πνπ εθδίδνληαη 

ζε φινλ ηνλ θφζκν ιεηηνπξγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. 

Πεξηθεξεηαθέο εγθαηαζηάζεηο εθηππψζεσο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

θαηαρψξεζε δηαθεκίζεσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο ηνπηθνχο θαηαλαισηέο. 

Ελψ νη εηδήζεηο είλαη νη ίδηεο, νη δηαθεκίζεηο κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθέο απφ ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε. 

ΥΡΗΔΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππνινγηζηέο 

ζπλερψο απμάλνπλ. Οη ρξήζεηο δηαρσξίδνληαη ζε βαζηθνχο ηνκείο, αιιά 

νη ηνκείο απηνί επηθαιχπηνληαη. Γηα παξάδεηγκα, νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, αιιά απηά ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ζρνιεία. Καζψο ζα δηαβάδεηο 

ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο απηέο, θξάηεζε ζην κπαιφ ζνπ φηη ν 

ππνινγηζηήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπζθεπή 

επικοινωνίας ζε θάζε πεξίπησζε απφ απηέο. 
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Δπισειπήζειρ. 

Πεξηζζφηεξν έρνπλ επεξεαζζεί εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ινγηζηηθή 

θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε . 

Δπεξεπγαζία κειμένος. 

Με κηα γξαθνκεραλή ηα θηππήκαηα ησλ πιήθηξσλ απνηππψλνληαη ζην 

ραξηί ακέζσο θαη ε θαηαγξαθή απηή δελ κπνξεί λα αιιάμεη εχθνια. Με 

έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ηα θηππήκαηα ησλ πιήθηξσλ απνζεθεχνληαη 

ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή θαη ζε έλα δίζθν απνζεθεχζεσο. 

Οπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, ην θείκελν κπνξεί λα αλαζπληεζεί (λα 

αιιάμεη) θαη λα εθηππσζεί έλα θαζαξφ αληίγξαθν. Με ηα πξνγξάκκαηα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππνινγηζηέο 

ηφζν εχθνια, φζν κηα γξαθνκεραλή. Όκσο είλαη πνιχ πην απνδνηηθνί. 

Επνκέλσο ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ αληηθαζηζηά ξαγδαία ηε γξαθνκεραλή 

ζην ζχγρξνλν γξαθείν. Πξνεγκέλν ινγηζκηθφ θαη αξθνχλησο πςειήο 

πνηφηεηαο έμνδνη απφ εθηππσηέο Laser έθαλαλ επίζεο πξαγκαηηθφηεηα ηηο 

επηηξαπέδηεο εθδφζεηο. Οη δηάθνξνη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο, θπιιάδηα ή άιιεο απιέο δεκνζηεχζεηο κε ηε 

βνήζεηα ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη 

επίζεο γηα ηελ παξνπζίαζε ζεκάησλ ζε δηαζθέςεηο. Πξφθεηηαη γηα 

πςειήο πνηφηεηαο δηαθάλεηεο πνπ απαηηνχληαη ζε πνιιέο παξνπζηάζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, δηαθάλεηεο κε δηαγξάκκαηα πσιήζεσλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα ζπλεδξίαζε ελφο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Με 

ηνπο ππνινγηζηέο, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα εηνηκάζνπλ έγρξσκα 

δηαγξάκκαηα θαη λα παξνπζηάζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηξφπνπο ειθπζηηθνχο 

θαη απνηειεζκαηηθνχο. 

Δπιζηημονικά Γεδομένα 

Μικποκύμαηα. 

Σα κηθξνθχκαηα είλαη θχκαηα ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο κε κήθνο 

θχκαηνο απφ 1 ρηιηνζηφ σο 30 εθαηνζηά . Σα κηθξνθχκαηα έρνπλ 

κεγαιχηεξν κήθνο θχκαηνο απφ ηα νξαηά θχκαηα θσηφο. Σα κάηηα καο δελ 

κπνξνχλ λα ηα δνπλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιε θιίκαθα ζηηο 

επηθνηλσλίεο θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, αιιά ίζσο ε πεξηζζφηεξν 

γλσζηή εθαξκνγή ησλ κηθξνθπκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαζθεπή 
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θαγεηνχ. Έλαο θνχξλνο κηθξνθπκάησλ παξάγεη ηα θχκαηα απηά, γηα λα 

ςήζεη ή λα δεζηάλεη ην θαγεηφ. Σν ίδην είδνο ελέξγεηαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ απφ ηνλ έλα ππνινγηζηή 

ζηνλ άιιν, ή γηα ηε κεηάδνζε εηδήζεσλ απφ ηελ Επξψπε ζηελ Ακεξηθή. 

Λογιζηική. 

Ο κηθξνυπνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο ζηε ινγηζηηθή. Απηφ γίλεηαη 

κε ην πξφγξακκα spreadsheets (ινγηζηηθά θχιια). Έλα πξφγξακκα 

spreadsheets, παξαθνινπζεί πξνυπνινγηζκνχο θαη άιια ρξεκαηνδνηηθά 

ζέκαηα. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο spreadsheets, ν 

ρξήζηεο εηζάγεη απιά ηα πνζά πνπ μνδεχζεθαλ θαη εηζπξάρζεθαλ, θαη ν 

ππνινγηζηήο ππνινγίδεη ηα ρξήκαηα πνπ απέκεηλαλ ζην ινγαξηαζκφ. 

Απηφ είλαη κφλν έλα παξάδεηγκα. Σν πξφγξακκα spreadsheets είλαη 

αξθεηά "ειαζηηθφ" θαη κπνξεί λα εθηειεί έλα επξχ θάζκα εξγαζηψλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ηήξεζε αξρείσλ. 

Γιασείπιζη βάζευρ δεδομένυν. 

Μηα άιιε δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μηα βάζε δεδνκέλσλ είλαη έλαο κεγάινο θαηάινγνο 

κηθξψλ αξρείσλ. Ιζσο ην πην ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα είλαη έλαο 

θαηάινγνο κε δηεπζχλζεηο. Πξνγξάκκαηα δηαρεηξίζεσο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ηεξνχλ εχθνια αξρεία πνπ πεξηέρνπλ ρηιηάδεο 

ηαρπδξνκηθέο δηεπζχλζεηο. Αξηζκνί ηειεθψλσλ θαη άιιεο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο κπνξνχλ επίζεο λα απνζεθεχνληαη κεηά απφ θάζε 

ζπγθεθξηκέλε εηζαγσγή. Ο ππνινγηζηήο ηνπνζεηεί απηφκαηα ζε ζεηξά 

θαη ηππψλεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην ζχλνιν ησλ δηεπζχλζεσλ φισλ ησλ εθήβσλ πειαηψλ κηαο 

εηαηξείαο πνπ δνπλ ζηε Λάξηζα, ζα μπορούσε λα εθηππσζεί από κηα βάζε  

δεδνκέλσλ πνπ  ζα πεξηειάκβαλε ηηο δηεπζχλζεηο, ηνπο αξηζκνχο 

ηειεθψλσλ θαη ηηο ειηθίεο φισλ ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο. 

Σηλεομοιοηςπική μεηάδοζη. 

Πξνεγνπκέλσο έκαζεο φηη κπνξνχλ λα ζηαινχλ δεδνκέλα απφ 

ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή κε ηε ρξήζε δηαπνδηακνξθσηή modem. Η 

ηειενκνηνηππηθή κεηάδνζε (facsimile transmission  ή fax) είλαη έλαο άιινο 
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ηξφπνο απνζηνιήο δεδνκέλσλ (θείκελν ή θσηνγξαθίεο) απφ κέξνο ζε 

κέξνο. Σα ηειενκνηφηππα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ππνινγηζηή. 

Οκσο,  ζπλδπάδνληαο ηα ηειενκνηφηππα  κε έλαλ ππνινγηζηή, νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ ηα δεδνκέλα κε κεγαιχηεξε επθνιία . 

Η ηδέα ζηελ οποία βαζίδεηαη η ηειενκνηνηππηθή κεηάδνζε δελ είλαη λέα. 

Οη ππεξεζίεο ελζχξκαηεο επηθνηλσλίαο εθεκεξίδσλ ζηέιλνπλ 

θσηνγξαθίεο "κέζσ ζπξκάησλ" γηα δεθαεηίεο. Μία ζειίδα θεηκέλνπ ή 

αζπξφκαπξεο εηθφλαο πξψηα ςεθηνπνηείηαη ή κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ 

αξηζκεηηθφ θψδηθα. Απηφ γίλεηαη κε έλα ζαξσηή, πνπ έρεη ελζσκαησζεί 

ζε έλα ηειενκνηφηππν. Σα δεδνκέλα θαηφπηλ ζηέιλνληαη κέζσ 

ηειεθσληθψλ γξακκψλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ηειεκνηφηππα. ηελ άθξε 

ηεο ιήςεσο, ην ηειενκνηφηππν παξάγεη σο έμνδν ηα θείκελα κέζσ 

ζεξκηθήο εθηππψζεσο ή εθηππψζεσο κε Laser . 

Τπάξρεη ηππνπνίεζε φζνλ αθνξά ζηελ ηειενκνηνηππηθή κεηάδνζε πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί απφ κηα επηηξνπή πνπ ηδξχζεθε απφ ηα Ηλσκέλα Έζλε. 

Η επηηξνπή απηή είλαη ε ICCTT: (Δηεζλήο Επηηξνπή πλεξγαζίαο γηα ην 

Σειέθσλν θαη ηνλ Σειέγξαθν). Με βάζε ηελ ηππνπνίεζε απηή νη 

ζρεδηαζκνί ησλ ηειενκνηφηππσλ είλαη ζπκβαηνί κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ 

ηα θαζηζηά ρξεζηκφηεξα. Σα ηειενκνηφηππα ηεο "νκάδαο 1" 

αλαπηχρζεθαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Μπνξνχζαλ λα ζηείινπλ 

κηα ζειίδα θάζε έμη ιεπηά. ήκεξα ηα πην ζπλεζηζκέλα ηειενκνηφηππα 

ηεο "νκάδαο 3" κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ κία ζειίδα θάζε 30 

δεπηεξφιεπηα ή θαη ιηγφηεξν. Η επθξίλεηα (resolusion) είλαη 200 ζεκεία 

αλά ηεηξαγσληθή ίληζα (dots). Μία ζπζθεπή ηεο "νκάδαο 4" κπνξεί λα 

πεηχρεη επθξίλεηα 400 ζεκείσλ αλά ηεηξαγσληθή ίληζα. 

Σα ηειενκνηφηππα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε έλαλ ππνινγηζηή σο 

εμσηεξηθέο ζπζθεπέο. Μπνξεί επίζεο λα ππάξρεη απιά κηα θάξηα ζε κηα 

εγθνπή επεθηάζεσο κέζα ζηνλ ππνινγηζηή. Ελψ ηα ηειενκνηφηππα δελ 

είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηνλ ππνινγηζηή, ππάξρνπλ 

πιενλεθηήκαηα αλ είλαη ζπλδεδεκέλα. Σα αξρεία ASCII θαη νξηζκέλα 

αξρεία γξαθηθψλ πνπ απνζεθεχζεθαλ ζε ππνινγηζηή κπνξνχλ λα 

κεηαηξαπνχλ θαηάιιεια θαη λα κεηαδνζνχλ κε ηειενκνηφηππα ζε 

δηάθνξα ζεκεία. Απηφ θαηαξγεί ηελ αλάγθε ππάξμεσο εηζφδνπ ζαξσηή 

ζε έλα ηειενκνηφηππν. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί επίζεο λα επεμεξγαζζεί 

απηφκαηα θαη λα ζηείιεη θείκελα ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ηειενκνηφηππσλ. 
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Επί πιένλ, ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα απνζεθεπζεί 

ην θείκελν ζε έλα δίζθν, ή λα γίλεη ζε απηφ παξαβνιή ρσξίο λα 

ηππψλεηαη. 

Αθνχ ην ηειενκνηφηππν είλαη ειεθηξνληθή ζπζθεπή, ην θείκελν θζάλεη 

ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζρεδφλ ακέζσο. Απηφ είλαη ζπνπδαίν γηα πνιιέο 

επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηαρχηαηε επηθνηλσλία. Η επηθνηλσλία κε 

ηειενκνηφηππα είλαη ηαρχηεξε θαη φηαλ γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην 

θφζηνο ηεο ηειεθσληθήο ρξεψζεσο είλαη ρακειφ, είλαη θζελφηεξε απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ λπθηεξηλνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Βιομησανία. 

σεδιαζμόρ με ηη βοήθεια ηον ςπολογιζηή. 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν ν ηερληθφο ζρεδηαζκφο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ππνινγηζηή. Έλα ηππηθφ ζύζηημα ζσεδιαζμού με ηη βοήθεια ηος 

ςπολογιζηή [Computer –Aided Design  (CAD)] πεξηιακβάλεη έλα 

κηθξνυπνινγηζηή, πιεθηξνιφγην, νζφλε, νδεγφ εχθακπηνπ θαη ζθιεξνχ 

δίζθνπ, πνληίθη ή ηακπιέηα ςεθηνπνηήζεσο κε ιεπηή πέλα, έλα 

ζρεδηνγξάθν θαη ην θαηάιιειν πξφγξακκα.  Ο ρξήζηεο επηιέγεη 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη ή 

ηελ ηακπιέηα ςεθηνπνηήζεσο. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα λα ζρεδηαζζεί κηα γξακκή, ν ρξήζηεο επηιέγεη 

πξψηα ηνλ ηχπν ηεο γξακκήο (γξακκή αληηθεηκέλνπ, γξακκή δηαζηάζεσο 

θ.ά.). Η γξακκή θαηφπηλ ζρεδηάδεηαη ζηελ επηζπκεηή ζέζε 

ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο (πνληίθη, αθίδα θ.ά.), γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε 

αξρή θαη ην ηέινο ηεο γξακκήο. Σ ζρέδην εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε, θαζψο 

ιεηηνπξγεί ν ππνινγηζηήο. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ζηείιεη ην ζρέδην σο 

έμνδν ζην ζρεδηνγξάθν θάζε ζηηγκή. 

Σα ζπζηήκαηα CAD έρνπλ ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα ζπγθξηλφκελα 

κε ηε ζρεδίαζε κε ην ρέξη. Σα ζρέδηα πνπ γίλνληαη κε ζπζηήκαηα CAD 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θάζε ζηηγκή, ρσξίο λα θαηαζηξαθεί ε αξρηθή 

ζρεδίαζε. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ είλαη απηφκαηνο 

γιηηψλνληαο ην ζρεδηαζηή απφ πνιχ θφπν. Οη απηφκαηνη ζρεδηνγξάθνη 

CAD παξάγνπλ σο έμνδν ηαρχηεξα ζρέδηα θαη ζπρλά κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα θαη πνηφηεηα, ζπγθξηηηθά κε απηά πνπ ζρεδηάδνληαη κε ην ρέξη. 
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Μεηαποίηζη με ηη βοήθεια ςπολογιζηή. 

Μφιηο εγθξηζεί έλαο ζρεδηαζκφο, ην πξντφλ είλαη έηνηκν γηα παξαγσγή. 

Όκσο πξηλ αξρίζεη ε παξαγσγή, ν ππεχζπλνο κεηαπνηήζεσο ζα πξέπεη λα 

θξνληίζεη γηα ηα εξγαιεία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

θαηαζθεπαζζνχλ εηδηθά κεραλήκαηα, θαινχπηα, κήηξεο θαη πξνζαξηήκαηα 

γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξψησλ πιψλ. Η παξαγσγή απαηηεί ηε ρξήζε 

δηαθφξσλ κεραλψλ, φπσο ηφξλνη θαη ηξηβεία γηα ηελ θνπή θαη 

κνξθνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. 

Οη ππνινγηζηέο επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία εθηειψληαο 

πνιιά απφ ηα βήκαηα ηεο παξαγσγήο. Η ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ γηα λα 

ειέγρεηαη ε κεηαπνίεζε νλνκάδεηαη μεηαποίηζη με ηη βοήθεια 

ςπολογιζηή [Computer –Aided Manufacturing (CΑΜ)]. 

ρεδηαζκνί πνπ έγηλαλ κε CAD κπνξεί λα πεξηέρνπλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παξαρζεί έλα ηειηθφ πξντφλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πιεξνθφξεζε απηή, κπνξνχλ λα γίλνπλ πξφζζεηα 

πξνγξάκκαηα γηα ππνινγηζηέο πνπ λα ειέγρνπλ ηα κεραλήκαηα ηα νπνία 

θαηαζθεπάδνπλ ην πξντφλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζήκαληξν θεληξηθήο 

ζχξαο κπνξεί λα ζρεδηαζζεί ζε έλαλ ππνινγηζηή θαη θαηφπηλ λα 

θαηαζθεπαζζεί ζην κεραλνπξγείν απφ ράιπβα . 

Δνοποιημένη μεηαποίηζη με ςπολογιζηέρ. 

Η πιήξεο δηαδηθαζία κεηαπνηήζεσο κπνξεί λα ειέγρεηαη κε ππνινγηζηέο . 

Είλαη γλσζηφ σο ενοποιημένη μεηαποίηζη με ςπολογιζηέρ [Computer –

Integrated Manufacturing (CIM)]. Εθηφο ηεο κεηαπνηήζεσο κε ηε βνήζεηα 

ππνινγηζηή (CAM), νη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

εθηειέζνπλ παξαγγειίεο πιηθψλ, απνγξαθέο εκπνξεπκάησλ, εξγαζίεο 

ζρεηηθέο κε ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, έιεγρν ηεο παξαγσγήο, θνξηψζεηο 

θιπ. Σα ζπζηήκαηα CAD θαη CΙΜ αληηθαζηζηνχλ νξηζκέλνπο 

εξγαδνκέλνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο θαη αιιάδνπλ ηε κνξθή ηνπ 

ζχγρξνλνπ εξγνζηαζίνπ. 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκάζαη ζρεηηθά κε ηα CAD θαη CΙΜ είλαη φηη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζπζηήκαηα δηαρεηξίζεσο πιεξνθνξηψλ. 

Εξκελεχνπλ ην ζρέδην CAD θαη επηθνηλσλνχλ κε άιια κεραλήκαηα, 
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φπσο είλαη ηα ξνκπφη. Όια απηά είλαη απνηειέζκαηα πξνεγκέλνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ άλζξσπν. 

Αιζθηηήπερ και ανάδπαζη. 

Ο αηζζεηήξαο ελφο ππνινγηζηή ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία, φπσο ζεξκφηεηα, 

θσο ή πίεζε, θαη ηηο κεηαθέξεη ζηνλ ππνινγηζηή ή ην κηθξνεπεμεξγαζηή. 

Ο ππνινγηζηήο επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη παξέρεη 

αλάδξαζε (αληαπνθξίλεηαη ζ' απηέο). 

θέςνπ γηα παξάδεηγκα έλα βηνκεραληθφ ξνκπφη. Ο πην ζπλεζηζκέλνο 

ηχπνο βηνκεραληθνχ ξνκπφη είλαη ν ηχπνο "ζήθσζε ην θαη ηνπνζέηεζε 

ην". Έρνπλ ζρεδηαζζεί γηα λα ζεθψλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν εμάξηεκα ή 

πξντφλ θαη λα ην κεηαθηλνχλ ζε έλα θνληηλφ ζεκείν. Εζχ θάλεηο ην ίδην 

πξάγκα κε ηα ρέξηα ζνπ φιε ηελ ψξα, φκσο ην κπαιφ ζνπ θαηεπζχλεη ηηο 

πξάμεηο ζνπ. Όηαλ ζεθψλεηο θαη κεηαθηλείο έλα απγφ, ην θάλεηο πην 

πξνζεθηηθά απφ φ,ηη φηαλ κεηαθηλείο έλα πνδήιαην. Σα λεχξα ζηηο άθξεο 

ησλ δαθηχισλ ζνπ επηθνηλσλνχλ κε ην κπαιφ ζνπ, "ιέγνληαο" ηνπ πφζν 

ζηαζεξά πηάλεηο θάηη. Σν κπαιφ ζνπ ζηέιλεη έλα ζήκα πίζσ ζην ρέξη ζνπ, 

"ιέγνληαο ηνπ λα είλαη πξνζεθηηθφ φηαλ θξαηά έλα απγφ". 

Αηζζεηήξεο ζηηο άξπαγεο ελφο ξνκπφη ηχπνπ "ζήθσζε ην θαη ηνπνζέηεζε 

ην" θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο πηέζεσο πνπ εθαξκφδνπλ. Ο ππνινγηζηήο 

πνπ ειέγρεη ην ξνκπφη κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ πίεζε, ψζηε λα είλαη ε 

θαηάιιειε γηα ην εμάξηεκα πνπ ζα θξαηήζεη. Οη αηζζεηήξεο ιεηηνπξγνχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηα λεχξα ζην λεπξηθφ καο 

ζχζηεκα. 

Έλα απινχζηεξν εμάξηεκα αηζζήζεσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα 

ξπζκίδεη ηε ζεξκνθξαζία ή ην θσηηζκφ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ελφο 

θηεξίνπ. Σν ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη λα ζπκάζαη είλαη φηη ππάξρεη πάληνηε 

επηθνηλσλία θαη αλάδξαζε κεηαμχ ελφο αηζζεηήξα θαη ελφο ππνινγηζηή. 

 

Έλεγσορ αποθεμάηυν. 

Οη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ιηαληθήο πσιήζεσο, γηα λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Παιαηνχ ηχπνπ 

ηακεηαθέο κεραλέο ζπλεζηδφηαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα 
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ζεκεηψλεηαη κε θάπνην ήρν ε πψιεζε θαη λα απνζεθεχεηαη ην ξεπζηφ 

ρξήκα. ήκεξα νη πεξηζζφηεξεο ηακεηαθέο κεραλέο είλαη επίζεο 

ππνινγηζηέο, πνπ παξαθνινπζνχλ ηα απνζέκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Θα έρεηο πηζαλφλ παξαηεξήζεη ηηο καχξεο ισξίδεο ή ξαβδψζεηο πνπ 

έρνπλ ηππσζεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπζθεπαζίεο, ζηα θαηαζηήκαηα 

ηξνθίκσλ .Οη ξαβδψζεηο απηέο είλαη γλσζηέο σο παγκόζμιορ κώδικαρ 

πποφόνηορ [universal product code  (UPC)]. Οη ξαβδψζεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ αξηζκνχο. Μεηαβάιινληαο ην πάρνο ησλ γξακκψλ θαη 

ησλ θελψλ δηαζηεκάησλ κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ νη 

αξηζκνί έλα κέρξη ελλέα. Δελ κπνξείο λα δηαβάζεηο εχθνια ηνπο αξηζκνχο 

θνηηάδνληαο ηηο ξαβδψζεηο, αιιά απηφ κπνξεί λα ην θάλεη κηα ζπζθεπή 

ζαξσηή Laser ή έλαο απνθσδηθνπνηεηήο θψδηθα ξαβδψζεσλ . 

Ο  ππάιιεινο πσιήζεσλ θηλεί ηνλ θψδηθα απηφλ θαηά κήθνο ηνπ ζαξσηή 

Laser πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην επάλσ κέξνο ηνπ πάγθνπ ηνπ ηακείνπ, 

ζπκβαίλνπλ κεξηθά πξάγκαηα. Πξψηα ν ππνινγηζηήο ειέγρεη ηα αξρεία 

ηνπ γηα λα δεη πφζν ζηνηρίδεη ην πξντφλ απηφ, ( ην θφζηνο θάζε πξντφληνο 

έρεη ήδε πξνγξακκαηηζζεί ζηνλ ππνινγηζηή). Ο ππνινγηζηήο θαηφπηλ 

εκθαλίδεη ην θφζηνο απηφ ζηελ ηακεηαθή κεραλή. ηε ζπλέρεηα, ν 

ππνινγηζηήο γξάθεη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ απηνχ ηνπ πξντφληνο ζε έλα 

αξρείν πνπ παξαθνινπζεί πφζα ηεκάρηα απφ ην πξντφλ απηφ έρνπλ 

πσιεζεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν δηεπζπληήο ηνπ θαηαζηήκαηνο ρσξίδεη 

επαθξηβψο πφζεο κνλάδεο απφ θάζε πξντφλ έρνπλ πσιεζεί ζπλνιηθά. 

Μεηά απφ  απηά είλαη απιή ε δνπιεηά ηεο παξαγγειίαο ησλ πξνκεζεηψλ 

γηα λα ηξνθνδνηεζνχλ ηα ξάθηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ππνινγηζηήο 

κπνξεί επίζεο λα εθηειέζεη απηήλ ηελ εξγαζία απηφκαηα. Ο δηεπζπληήο 

απιά παξαθνινπζεί ην ζχζηεκα, γηα λα βεβαησζεί φηη ιεηηνπξγεί 

θαλνληθά. 

ήκεξα, ζπζηήκαηα ειέγρνπ απνζεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε επξχηεηα 

ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ιηαληθήο πσιήζεσο. Όηαλ παξαγγέιλεηο έλα 

θαγεηφ ζε έλα εζηηαηφξεην "ηαρείαο εμππεξεηήζεσο", ν ππνινγηζηήο 

θαηαγξάθεη ηελ πψιεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηακεηαθή κεραλή δελ 

έρεη πιήθηξα αξηζκψλ επάλσ ηεο. Έρεη έλα πιήθηξν γηα ην "ζάληνπηηο κε 

κπηθηέθη", έλα γηα ην "ζάληνπηηο κε ηπξί", έλα γηα ην "γάια" θιπ. Όηαλ ν 

ππάιιεινο πηέδεη ην πιήθηξν γηα ην "γάια", ν ππνινγηζηήο εκθαλίδεη ην 
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θφζηνο θαη θαηαγξάθεη κηα αθφκε πψιεζε "γάιαθηνο" ζην αξρείν ηεο 

απνγξαθήο. 

Αλ δελ ππάξρνπλ θψδηθεο ξαβδψζεσλ ή πιήθηξα γηα ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα, ν ππάιιεινο κπνξεί απιά λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

πξντφληνο ζηελ ηακεηαθή κεραλή. Η κέζνδνο απηή είλαη πην αξγή, αιιά 

ιεηηνπξγεί επίζεο ην ίδην θαιά. Μηθξφηεξα θαηαζηήκαηα, φπσο έλα 

κηθξφ θαηάζηεκα πσιήζεσο πνδειάησλ, είλαη πηζαλφηεξν λα 

αθνινπζνχλ απηφ ην ζχζηεκα. 

Τπηπεζίερ καηαναλυηών. 

Οι ππνινγηζηέο έρνπλ βνεζήζεη επίζεο ζηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο θαηαλαισηέο. ε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξαπεδηθέο θάξηεο 

θαη ηηλεεικονογπαθία (videotex). 

Σο ζύζηημα ηυν πιζηυηικών καπηών. 

Οη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πιαζηηθέο 

θάξηεο πηζηψζεσο, γηα λα εμππεξεηνχληαη νη θαηαλαισηέο. Η εθηέιεζε 

γηα παξάδεηγκα ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα ζρεηίδεηαη κε 

πιαζηηθέο θάξηεο θαη κηα απηφκαηε ηακεηαθή κεραλή. Η ηξάπεδα εθδίδεη 

ηελ πιαζηηθή θάξηα κε έλαλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο γηα θάζε πειάηε πνπ έρεη 

έλα ινγαξηαζκφ. Η θάξηα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηελ απηφκαηε 

ηακεηαθή κεραλή θαη λα απνηακηεπζνχλ ακέζσο ρξήκαηα. Ο ππνινγηζηήο 

ειέγρεη ηνλ αξηζκφ ζηελ θάξηα θαη αθαηξεί ην πνζφ απφ ην ινγαξηαζκφ 

ηνπ πειάηε. Οη ηξαπεδηθέο θάξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο 

γηα λα ειέγρεηαη πφζα ρξήκαηα ππάξρνπλ ζην ινγαξηαζκφ θαη γηα λα 

κεηαθέξνληαη ρξήκαηα ζε έλαλ άιιν ινγαξηαζκφ. Οξηζκέλεο ηξαπεδηθέο 

θάξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα πιεξψλνληαη νη 

ινγαξηαζκνί ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. 

Οη ηξάπεδεο δελ είλαη νη κφλεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη 

πιαζηηθέο θάξηεο. Απηφ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε θάζε επηρείξεζε. 

Οξηζκέλα πξαηήξηα βελδίλεο γηα παξάδεηγκα δηαζέηνπλ κεραλέο, πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα βάδνπλ κηα πηζησηηθή θάξηα θαη λα αληινχλ 

βελδίλε. Σν θφζηνο ρξεψλεηαη απηφκαηα ζην ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε. 

 

 



14 

 

 


