
Η πρόσβαση στο όργανο δεν έχει να κάνει με την γνώση (περισσότερη ή λιγότερη) αλλά 
με την ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ του αλλά και την ΣΩΣΤΗ και ΚΑΛΗ λειτουργία και συντήρησή του. 
 
•Eπίπεδο Α:  ο υπεύθυνος του οργάνου, 

• λειτουργεί το link όπου 
•θα δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για όλους τους χρήστες (π.χ. πως 
μπορούμε να κρυσταλλώσουμε μια ουσία),  
•θα υπάρχει ο κανονισμός 
•ένα εγχειρίδιο  βασικών οδηγιών 
• μια βιβλιοθήκη με γνώσεις περί κρυσταλλογραφίας, μαθήματα σε pdf που 
θα ανανεώνεται τακτικά 
•καθώς και η δραστηριότητά του (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις κλπ).  

•έχει την γενική επίβλεψη όπως στο οργανόγραμμα (εδώ και τώρα reservation 
στο e-mail του για λόγους διαφάνειας αλλά ουσιαστικότερα για λόγους 
προγραμματισμού).  
• Είναι σε επαφή με την εταιρία για οποιαδήποτε πρόβλημα, και 
ειδοποιείται αμέσως για την παρουσία οποιαδήποτε προβλήματος. 
 

•Επίπεδο Β: είναι όλοι οι βασικοί χρήστες που το γνωρίζουν καλά αλλά και 
ξέρουν να λύνουν δομές (κρυσταλλογραφία). 

•Ανοίγουν το directory που τους αντιστοιχεί (πχ user1) και εκεί θα αποθηκεύουν τα 
δεδομένα τους* 
• τοποθετούν τον κρύσταλλο 
• συλλέγουν κάποια πρώτα δεδομένα και αποφασίζουν για την συλλογή τους 
• συλλέγουν τα δεδομένα   
• μετά από ολοκληρώσεις, διορθώσεις,... έχουν το .hkc file τους. 
 

•Eπίπεδο C. 
Από δω και στο εξής όλα μπορούν να συνεχισθούν σε PC. 
To software θα τους δοθεί και θα εγκατασταθεί σε όποιο εργαστήριο το ζητήσει. 
 
•Σημείωση Α  
 Το όργανο ανήκει σε όλο το Τμήμα, που έχει αποφασίσει για την αγορά του, και έχει 
φροντίσει για την εγκατάσταση και στέγασή του. 
 Μερικοί συνάδελφοι ενδιαφέρονται να έχουν δομές αλλά δεν τους ενδιαφέρει να  το 
χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι ή οι φοιτητές τους.  
 Σε αυτή την περίπτωση ο υπεύθυνος ή σε συνεννόηση με ένα βασικό χρήστη θα πρέπει να 
βοηθήσουν άμεσα στην επίλυση της δομής και σύμφωνα με τους κανόνες. 
 
•Σημείωση Β:  
 *Με πρόγραμμα ftp που έχει εγκατασταθεί στο όργανο μπορεί να γίνει μια πρόχειρη on line 
επεξεργασία των δεδομένων αλλά και η μεταφορά δεδομένων προς αποθήκευση από το γραφείο 
του κάθε χρήστη (επίπεδο Β και C)  
 Λογαριασμός και password δίνεται αμέσως μετά την πρώτη χρήση. 
 Η επεξεργασία και η λύση της δομής περνά πλέον στους ενδιαφερόμενους. 
•Σημείωση  C:  
 Για κρυστάλλους από εξωτερικούς συνεργάτες ισχύει η σημ. Α με χαμηλή προτεραιότητα. 


