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Κεθάιαην 1ν  - Δξγαζηήξην ζπληήξεζεο – Αζθάιεηα πγείαο θαη εμνπιηζκνύ 
 

1.1 Τν εξγαζηήξην ζπληήξεζεο ππνινγηζηηθώλ ζπζθεπώλ 

Πνηεο είλαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ελόο εξγαζηεξίνπ επηζθεπήο ; 

• Δπαξθήο θαη άλεηνο ρώξνο ώζηε ν ηερληθόο θαη νη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα θηλνύληαη κε 

αζθάιεηα, ρσξίο ηελ ύπαξμε εκπνδίσλ θαη λα δηαζέηεη εμόδνπο θηλδύλνπ. 

• Φπζηθόο ή επαξθήο θωηηζκόο. 

• Καηάιιειε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. 

Πξόβιεςε θαηάιιεισλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ, πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηα θνξηία πνπ 

απαηηνύληαη. 

Αζθάιεηα από ειεθηξνπιεμία θαη θηλδύλνπο ππέξηαζεο ηνπ δηθηύνπ (αληηειεθηξνπιεμηαθά 

θαη αληηθεξαπληθά ζπζηήκαηα). 

Ύπαξμε θαηάιιειεο γείωζεο ηνπ θηεξίνπ, θαζώο θαη ηωλ πάγθωλ εξγαζίαο γηα ηελ απνθπγή 

ζηαηηθώλ θνξηίσλ  

• Δμαεξηζκόο θιεηζηώλ ρώξσλ, απαγσγή ζθόλεο θαη άιισλ επηβιαβώλ παξαγόλησλ. 

• Ππξαλίρλεπζε ή αλίρλεπζε επηβιαβώλ αεξίσλ. 

• Καηάιιειε ζεξκνθξαζία - πγξαζία. 

• Δμνπιηζκόο πγηεηλήο θαη ρώξνο πξώησλ βνεζεηώλ. 

 

Ση πξέπεη λα δηαζέηεη έλα εξγαζηήξην επηζθεπήο ; 

• Υώξν ζπληήξεζεο, ζηνλ νπνίν δελ έρνπλ πξόζβαζε νη πειάηεο, αιιά ζα κπνξνύζαλ λα 

παξαθνινπζνύλ ηελ εξγαζία κέζσ π.ρ. κέζσ κηαο ηδακαξίαο. 

• Νηνπιάπεο/εξγαιεηνζήθεο/ξάθηα. 

• Υώξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο εηζεξρνκέλσλ ζπζηεκάησλ. 

• Υώξν απνζήθεπζεο εμεξρνκέλσλ ζπζηεκάησλ. 

• Υώξν ππνδνρήο πειαηώλ / γξαθεία θιπ. 

• Απνζήθεο. 

 

Να αλαθέξεηαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία. 

• Δξγαιεία ρεηξόο : 

θνπηάθηα, πέλζεο, κπηνηζίκπηδα, δηάθνξα θαηζαβίδηα: ζηαπξνθαηζάβηδα, ίζηα, δνθηκαζηηθά θιπ, 

πξέζα αθξνδεθηώλ δηθηύνπ θαη ηειεθώλνπ (RJ45 - RJ11), IDC Punch Down Tool (Krone), 

δεκαηηθά, ηαηλίεο, γάληηα, θαθόο, δνρείν πεπηεζκέλνπ αέξα, εηδηθό πγξό θαζαξηζκνύ επαθώλ, 

πγξά θαζαξηζκνύ, ηξππάλη ρεηξόο. 

• Ηιεθηξηθά εξγαιεία : 

Φπζεηήξαο - αλαξξνθεηήο, επαλαθνξηηδόκελα θαηζαβίδηα, πνιύκεηξν, ειεγθηήο δηθηύνπ, 

ειεγθηήο ηξνθνδνηηθώλ, θνιιεηήξη, ειεγθηήο θαισδίσλ RJ45/RJ11, ειεθηξηθό ηξππάλη. 

• Γηάθνξεο θάξηεο & πιηθά δνθηκώλ : 

θάξηεο γξαθηθώλ & δηθηύνπ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ, ζθιεξνί δίζθνη, USB flash, ζπζθεπέο 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο, θάξηεο ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο POST CARDS (ιεηηνπξγία - ηξόπνη 

ρξήζεο). 

• Λνγηζκηθό δηάζσζεο – αλάθηεζεο δεδνκέλσλ. 

• Λνγηζκηθά δηαγλσζηηθώλ ειέγρσλ. 

 

1.2 Ση κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πγεία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ; 

• Κιείλνπκε ην ξεύκα ηεο κνλάδαο θαη αθαηξνύκε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο εθηόο θαη αλ πξέπεη λα 

θάλνπκε ειεθηξηθέο κεηξήζεηο. 

• Γελ αλνίγνπκε πνηέ έλα ηξνθνδνηηθό ή κία νζόλε αθόκε θαη αλ είλαη εθηόο ξεύκαηνο. Πνιιέο 

θνξέο ηα θπθιώκαηα απηά, πεξηέρνπλ ππθλσηέο πνπ απνζεθεύνπλ ειεθηξηθό ξεύκα γηα θαηξό. Η 

επηζθεπή ελόο ηξνθνδνηηθνύ ζπρλά απαηηεί πεξηζζόηεξν ρξόλν, από όηη αμίδεη ε αγνξά ελόο λένπ. 
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Ση είλαη ν Σηαηηθόο Ηιεθηξηζκόο ; 

Σα άηνκα όηαλ ράλνπλ ειεθηξόληα κεηαηξέπνληαη ζε ζεηηθά ηόληα ελώ όηαλ δέρνληαη ειεθηξόληα, 

κεηαηξέπνληαη ζε αξλεηηθά ηόληα. Απηή ε κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ, δεκηνπξγεί ην θαηλόκελν ηνπ 

ηαηηθνύ Ηιεθηξηζκνύ. 

 

Ση είλαη ην ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο ; 

Σν UPS, αξρηθά ησλ ιέμεσλ Uninterruptible Power Supply (αδηάιεηπηε παξνρή ελέξγεηαο), είλαη κηα 

ζπζθεπή πνπ παξέρεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. Πνιιέο θνξέο αζθαιίδεη ηηο 

ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο από ππεξηάζεηο ή ρακειέο ηάζεηο, ελώ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο 

"θηιηξάξεη" ην ξεύκα έηζη, ώζηε λα έρεη ηελ ζσζηή ζπρλόηεηα (50 Hz - 60 Hz). Σν UPS έρεη σο ζθνπό 

ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέρξη ηελ έλαξμε κηαο βνεζεηηθήο γελλήηξηαο, έσο όηνπ έξζεη ην 

ξεύκα ή κέρξη λα γίλεη αζθαιήο ηεξκαηηζκόο ησλ ζπζθεπώλ, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε απηό. 

 

Ση κέηξα αζθαιείαο γηα ηνλ εμνπιηζκό πξέπεη λα ιακβάλνληαη ; 

 Φξνληίδνπκε λα απνθεύγνπκε ηνλ ζηαηηθό ειεθηξηζκό. 

 Πξαγκαηνπνηνύκε ειεθηξνζηαηηθή εθθόξηηζε πξηλ εξγαζηνύκε ζε ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα κε  

ππθλσηέο θαη πελία. 

 Καζαξίδνπκε ηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα από ηε ζθόλε. 

 Γηα ηηο θξίζηκεο εξγαζίεο ζπλδένπκε ηηο ζπζθεπέο ζε έλα Σπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο 

ελέξγεηαο (UPS). 

 

Ση κέηξα αζθαιείαο ηνπ ρώξνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ; 

• Ππξαζθάιεηα : έλαο ή πεξηζζόηεξνη ππξνζβεζηήξεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ζεκείν 

κε εύθνιε πξόζβαζε ζην ρώξν ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο εηαηξείαο γεληθόηεξα. Βεβαησζείηε όηη 

ζα πξνκεζεπηείηε θαηάιιεινπο γηα ειεθηξνληθό εμνπιηζκό, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη σο 

θαηεγνξίαο C, θαη είλαη: 

1. Ππξνζβεζηήξεο μεξήο ζθόλεο, νη νπνίνη απνηξέπνπλ κε ρεκηθό ηξόπν ηελ αλάθιεμε θαη 

είλαη γεληθήο ρξήζεο. Η μεξή ζθόλε όκσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθαηαζηαζία. 

2. Οη ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε όιεο ηηο 

ππξθαγηέο εθηόο από ηηο ππξθαγηέο αεξίσλ. Δληνύηνηο, επεηδή δελ ιεξώλεη ην ρώξν, είλαη ν 

ππξνζβεζηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά πξνηίκεζε ζε επαίζζεηα κεραλήκαηα θαη ζε 

ειεθηξνληθό εμνπιηζκό.  

• Δηνηκόηεηα ζε πεξίπησζε Σεηζκνύ θαη άιισλ θαηαζηξνθώλ. 

• σζηή δηαρείξηζε απνβιήηωλ 
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Κεθάιαην 2ν  - Υπνινγηζηηθό ζύζηεκα 
 

2.1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα (ΥΣ) : νπνηαδήπνηε ππνινγηζηηθή κεραλή, από έλαλ ππεξππνινγηζηή κέρξη 

θαη κία έμππλε θνξεηή ζπζθεπή, όπσο έλα έμππλν ξνιόη (smart watch), πνπ απνηειείηαη από ην 

ζπλδπαζκό ηνπ πιηθνύ (hardware) θαη ηνπ ινγηζκηθνύ (software)  

 
Α) Δπηηξαπέδηεο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο 

 Δπηηξαπέδηνη Υπνινγηζηέο (Desktop Computers). Κάζε ηύπνο ζηαζεξνύ ππνινγηζηή, από ηνπο 

εμππεξεηεηέο κηαο κεζαίαο επηρείξεζεο (web server, file server, application server) κέρξη θαη ηνπο 

πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν κέζνο ρξήζηεο γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ (Small 

Business), ην γξαθείν ηνπ (Small Office Home Office – SOHO) ή θαη πιένλ ζην ζαιόλη ηνπ 

ζπηηηνύ ηνπ (Home Entertainment). 

 Υπνινγηζηέο αλνηρηήο ζρεδίαζεο ζε κέγεζνο πηζηωηηθήο θάξηαο (Open Source Single Board 

Computers)  Γηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν όγθν κε κηθξή θαηαλάισζε θαη κηθξό θόζηνο (πρ 

Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi, Arduino θαη ππάξρνπλ εθπξόζσπνη ηνπ νη νπνίνη κπνξνύλ λα 

ζπιιέγνπλ δεδνκέλα από έλα ζύλνιν αηζζεηήξσλ θαη λα αιιειεπηδξνύλ κε ην θπζηθό θόζκν κε 

πιεζώξα εθαξκνγώλ γηα απιέο αιιά θαη πην ζύλζεηεο θαηαζθεπέο (πρ Arduino). 

 Υπνινγηζηέο ζε κνξθή ζηηθ (Stick). Υξεζηκνπνηνύληαη πνιύ ζπρλά ζε ζπζηήκαηα 

πιεξνθόξεζεο θνηλνύ ή παξνπζίαζεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 

 

Β) Φνξεηέο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο 

 Φνξεηνί ππνινγηζηέο (Laptops, Notebooks, Ultrabooks, Netbooks). Έρνπλ παξόκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο ζηαζεξνύο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο, κε ρακειό βάξνο θαη ελεξγεηαθή 

απηνλνκία. 

 Φνξεηέο ζπζθεπέο. Έμππλα πηλαθίδηα (tablets), έμππλα ηειέθσλα (Smart phones) θαη πιήζνο 

άιισλ έμππλσλ ζπζθεπώλ.  (πρ SmartTV, SmartWatch) 

 

Τη νλνκάδνπκε Internet Of Things (IOT) ; Σν δίθηπν ησλ θπζηθώλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία είλαη 

εμνπιηζκέλα κε ινγηζκηθό, αηζζεηήξεο, δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. 

 

 

2.2 Καλόλεο αζθάιεηαο 
 

Γηα ηελ παξέκβαζε/άλνηγκα ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο πξέπεη ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ, αλεμάξηεηα κε ην αλ 

πξόθεηηαη γηα πιήξε απνζπλαξκνιόγεζε ή γηα επηδηόξζσζε κηθξήο θιίκαθαο, λα ιακβάλνπκε ηα ίδηα 

κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνύλ ζηε δηθή καο πξνζηαζία, αιιά θαη ηεο ζπζθεπήο. Έηζη πξέπεη: 

 

 Να απνζπλδένπκε πάληα ηνλ ππνινγηζηή από ηελ ηξνθνδνζία. Γελ αξθεί λα θιείλνπκε ηνλ 

δηαθόπηε, δηόηη κπνξεί λα έρεη ραιάζεη θαη, αλ θαη θιεηζηόο, ε ΚΜ λα έρεη αθόκε ξεύκα. Έηζη πξέπεη 

λα αθαηξνύκε ΚΑΙ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο. Γηα λα είκαζηε εληειώο ζίγνπξνη ην θαιώδην 

ηξνθνδνζίαο ην απνζπλδένπκε νπωζδήπνηε θαη από ηε πιεπξά ηεο ΚΜ. 
 

 Να κελ επεκβαίλνπκε ζην εζωηεξηθό ηνπ ηξνθνδνηηθνύ θαη ηεο νζόλεο, δηόηη πεξηέρνπλ 

ειεθηξνληθά ζηνηρεία πνπ αθόκα θαη εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη εθηόο ξεύκαηνο κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ αηύρεκα. ΓΔΝ είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ ηερληθνύ ζπληήξεζεο ππνινγηζηώλ λα αλνίγεη 

ηηο ζπζθεπέο απηέο γηα επηζθεπή. 

 

 Να κε πηάλνπκε ηηο θάξηεο επέθηαζεο θαη ηε κεηξηθή πιαθέηα από ηα ειεθηξνληθά ηνπο ζηνηρεία, 

αιιά λα ηηο θξαηάκε από ηηο άθξεο. 

 


