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1η ενότητα: Ανάλυςη τησ τεχνολογικήσ ενότητασ ςτην οποία 

ανήκει το έργο 

Επικοινωνία 

Επικοινωνία είλαη ε δηαδηθαζία απνζηνιήο ελφο κελχκαηνο απφ έλαλ πνκπφ ζε έλα 

δέθηε, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θψδηθα επηθνηλσλίαο. Δπηπξφζζεηα ν πνκπφο κπνξεί 

ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη δέθηεο, αθνχ ηαπηφρξνλα θαη ζηέιλεη θαη ιακβάλεη 

κελχκαηα, φπσο επίζεο θαη ν δέθηεο είλαη ηαπηφρξνλα θαη πνκπφο. Ωο εθ ηνχηνπ ην 

λφεκα δεκηνπξγείηαη θαη απφ ηνπο δχν. Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο κνξθέο επηθνηλσλίαο: 

 Ζ ιεθηηθή 

 Ζ λνεκαηηθή 

 Ζ γξαπηή 

Ζ επηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο πνκπφο Α (άλζξσπνο ή νκάδα) 

κεηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο, ζθέςεηο, ηδέεο ή ζπλαηζζήκαηα ζε έλα δέθηε Β (άλζξσπνο 

ή νκάδα) κε ζηφρν λα ελεξγήζεη πάλσ ηνπ κε ηξφπν ψζηε λα πξνθαιέζεη ζε απηφλ 

ηελ εκθάληζε ηδεψλ, πξάμεσλ ή ζπλαηζζεκάησλ θαη ζε ηειηθή αλάιπζε λα επεξεάζεη 

ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ επηθνηλσλία είλαη κηα δηαδηθαζία 

ζπλαιιαγήο κελπκάησλ. Γελ είλαη απαξαίηεηα επηθνηλσλία κεηαμχ αλζξψπηλσλ 

φλησλ, αιιά θάζε νξγαληζκνχ ή κεραλήο πνπ είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη θαη λα ζηείιεη 

κελχκαηα ή ζήκαηα. Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη: 

 Απζφξκεηε θαη θπζηθή. 

 Πξνζρεδηαζκέλε, πξνζεθηηθά θαη ζπλεηδεηά θσδηθνπνηεκέλε. 

Ζ Απζφξκεηε θαη θπζηθή επηθνηλσλία είλαη θπξίσο κέζν δχν αλζξψπσλ, δειαδή 

αλάκεζα ζε δχν δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Ζ αλζξψπηλε επηθνηλσλία δεκηνπξγήζεθε 

πξηλ απφ εθαηνκκχξηα ρξφληα εθφζνλ νη άλζξσπνη έλησζαλ απφ λσξίο απηήλ ηελ 

αλάγθε. ήκεξα ε επηθνηλσλία παίδεη κεγάιν ξφιν ζηε δσή καο αθνχ νιφθιεξε ε 

θαζεκεξηλφηεηα καο εμαξηάηαη απφ απηήλ. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ καο κπνξεί λα γίλεη 

κε λνήκαηα, κε ιέμεηο θαη κε γξάκκαηα δειαδή κπνξεί λα είλαη λνεκαηηθή, 

πξνθνξηθή ε γξαπηή αληίζηνηρα. Ζ επηθνηλσλία φκσο κπνξεί λα είλαη θαη 

πξνζρεδηαζκέλε κέζσ δηάθνξσλ ζπζθεπψλ. Ζ ηειεφξαζε, ην ηειέθσλν θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή καο βνεζάεη λα επηθνηλσλνχκε κεηαμχ καο αθφκα θαη ζε 

απφζηαζε, είλαη έλα θνκκάηη κηαο πξνζρεδηαζκέλεο επηθνηλσλίαο ε νπνία γίλεηαη κε 

ηε βνήζεηα ηεο ηειεπηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε καο. Υάξε ζε απηήλ ε θαζεκεξηλφηεηα καο έγηλε πην εχθνιε 

θαη ε επηθνηλσλία κε καθξηλνχο ζπγγελείο πην άκεζε. Απηφ έρεη θαη σο απνηέιεζκα 

φιεο απηέο νη επηθνηλσληαθέο ζπζθεπέο λα έρνπλ αθφκα θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα 

καο. Ζ επηθνηλσλία έρεη αλαπηπρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπηθνηλσλία είλαη ε 

αληαιιαγή πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αγαζψλ. Σα παιαηφηεξα ρξφληα ε κνξθή ηεο 

επηθνηλσλίαο ήηαλ θπξίσο ιεθηηθή, αιιά ζηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε καδηθή 

επηθνηλσλία ε νπνία δελ είλαη κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ δφζεθε απφ ηελ θχζε. ε 

απηήλ πεξηιακβάλνληαη ηα λέα κέζα, φπσο είλαη ε ηειεφξαζε, ην ηειέθσλν, ν 

θηλεκαηνγξάθνο, ην Γηαδίθηπν (Internet) θ.α. ε απηά νη άλζξσπνη νδεγήζεθαλ απφ 

ηελ αλάγθε γηα πην γξήγνξε θαη εχθνιε επηθνηλσλία. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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2η ενότητα: Ιςτορική εξέλιξη του θέματοσ 

Ζ ΠΡΟΪΣΟΡΗΑ ΣΩΝ Ζ/Τ 

Όηαλ ιέκε πξντζηνξία ησλ Ζ/Τ ελλννχκε ηελ εμηζηφξεζε φισλ εθείλσλ ησλ 

ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνίεζε ν 

άλζξσπνο γηα λα ηνλ δηεπθνιχλνπλ ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ πξηλ απφ ηελ εκθάληζε 

ηνπ πξψηνπ ππνινγηζηή, ηνπ Eniac, ην 1947. 

Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη νη εμήο : 

1) Ο Άβακαρ ή Απιθμηηήπιο 

Θεσξείηαη ζαλ ε πξψηε ππνινγηζηηθή κεραλή πνπ θαηαζθεχαζε ν άλζξσπνο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξηλ απφ ην 4.000 π.Υ. ζηελ θνηιάδα ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ζηε 

ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ην 2.600 π.Υ. απφ ηνπο Κηλέδνπο. Έρεη ράληξεο ζε δχν ηκήκαηα 

κε ηηκέο αληίζηνηρα 1, 10, 100, 1000 θαη 5, 50, 500, 5000. Μπνξεί λα θάλεη θαη ηηο 

ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη θάπνηνο πνπ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε ρξήζε ηνπ 

κπνξεί λα θάλεη πνιχ γξήγνξα ππνινγηζκνχο. 

2) Ο Μησανιζμόρ ηων Ανηικςθήπων 

Βξέζεθε ην 1900 θνληά ζην νκψλπκν λεζί απφ ζθνπγγαξάδεο θαη είλαη γλσζηφο θαη 

ζαλ «Αζηξνιάβνο ηωλ Αληηθπζήξωλ». Οη αζηξνιάβνη ήηαλ φξγαλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αξραηφηεηα γηα αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο. Ο αζηξνιάβνο 

απηφο απνηειείηαη απφ πνιινχο νδνλησηνχο ηξνρνχο, θίλεζε ην ελδηαθέξνλ Άγγισλ 

θπξίσο επηζηεκφλσλ θαη γξάθηεθαλ κειέηεο θαη βηβιία γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θεσξείηαη ζαλ έλα είδνο «αξραίνπ ππνινγηζηή». 

3) Η Μησανή ηος Pascal 

Σελ θαηαζθεχαζε ην 1642 ζε ειηθία 19 εηψλ γηα λα βνεζήζεη ηνλ παηέξα ηνπ πνπ 

ήηαλ θνξνεηζπξάθηνξαο. Ζ κεραλή ηνπ, πνπ νλνκάζηεθε «Παζραιίλα», έθαλε 

πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο κε ζπζηήκαηα γξαλαδηψλ. Ήηαλ ε πξψηε αζξνηζηηθή 

κεραλή θαη κπνξνχζε λα θάλεη απηφκαηε κεηαθνξά ζηηο δεθάδεο. 

4) Η Μησανή ηος Leibniz 

Σειεηνπνίεζε ηε κεραλή ηνπ Pascal ην 1674 γηα λα κπνξεί λα θάλεη 

πνιιαπιαζηαζκνχο θαη δηαηξέζεηο. 

5) Η Μησανή ηος Jacquard 

Σελ θαηαζθεχαζε ην 1820 θαη ρξεζηκνπνηνχζε δηάηξεηεο θαξηέιεο γηα λα κπνξεί λα 

πθαίλεη απηφκαηα δηάθνξα πθάζκαηα. Αιιάδνληαο ηηο ζέζεηο δηάηξεζεο ησλ δειηίσλ, 

δεκηνπξγνχζε λέα ζρέδηα ζην χθαζκα. Σν δειηίν, δειαδή, απνζήθεπε πιεξνθνξίεο. 

6) Η Μησανή ηος Babbage 
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Ο Babbage ήηαλ Μαζεκαηηθφο ζην Cambridge ηεο Αγγιίαο θαη θαηαζθεχαζε ην 1812 

ηε δηαθνξηθή κεραλή γηα λα θάλεη καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. Πξνζπάζεζε αθφκε 

λα θηηάμεη θαη ηελ αλαιπηηθή κεραλή, πνπ ζεσξείηαη ν πξφδξνκνο ηνπ ζεκεξηλνχ Ζ/Τ 

θαη εθηίζεηαη ζήκεξα ζην Μνπζείν Δπηζηεκψλ ηνπ Λνλδίλνπ. 

Ζ Αλαιπηηθή Μεραλή είρε ηελ Απνζήθε (Μλήκε) πνπ απνηειείην απφ ηξχπεο πάλσ 

ζε θαξηέιεο θαη εθεί θξαηνχληαλ ηα δεδνκέλα, ηελ Αξηζκεηηθή Μνλάδα (Μύινο), 

φπνπ γίλνληαλ νη πξάμεηο θαη ηνλ Έιεγρν γηα λα γίλνληαη ζσζηά νη ιεηηνπξγίεο. Ό,ηη 

δειαδή έρνπλ θαη νη ζεκεξηλνί Ζ/Τ, κφλν πνπ ε ηερλνινγία ηεο επνρήο ηνπ δελ ήηαλ 

αξθεηή γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα νινθιεξψζεη ηε ζπζθεπή ηνπ. 

7) Η Μησανή ηος Hollerith 

Ήηαλ κηα κεραλή πηλάθσλ πνπ ιεηηνπξγνχζε κε δηάηξεηεο θαξηέιεο θαη κε ηε 

βνήζεηά ηεο θαηφξζσζε ην 1890 λα κειεηήζεη ηα απνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ΖΠΑ 

κέζα ζε ηέζζεξηο κφιηο εβδνκάδεο. Ζ βνήζεηα πνπ πξφζθεξε απηή ε κεραλή ήηαλ 

ηφζν κεγάιε, αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο φηη ηα απνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίαο δελ είραλ αθφκε κειεηεζεί. Απφ ηελ εηαηξεία πνπ ίδξπζε ν Hollerith 

πξνήιζε ην 1924 ε πνιχ γλσζηή ζηνλ ρψξν ησλ Ζ/Τ ζήκεξα ΗΒΜ. 

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ Ζ/Τ 

Όηαλ ιέκε Ηζηνξία ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ελλννχκε ηελ πεξίνδν απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ ππνινγηζηή, ζηε κνξθή φπσο ηνλ μέξνπκε ζήκεξα, δει. λα 

έρεη δηθή ηνπ κλήκε θαη πξφγξακκα, κέρξη θαη ηνπο ζεκεξηλνχο ππνινγηζηέο. 

Ζ Δπνρή Πξηλ απφ ηνλ Πξψην Τπνινγηζηή 

Ο Υπολογιζηήρ Ζ3 

Ο ππνινγηζηήο απηφο θαηαζθεπάζηεθε ην 1941 ζηε Γεξκαλία απφ ηνλ θαζεγεηή 

Konrad Zuse θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά ζηνλ ζηξαηφ. Υξεζηκνπνηνχζε 

δηάηξεηε ραξηνηαηλία, είρε κλήκε 64 ιέμεσλ θαη έθαλε ηηο πξάμεηο ηνπ ζην δπαδηθφ 

ζχζηεκα. Καηαζηξάθεθε ζ' έλαλ βνκβαξδηζκφ ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1944. 

Ο Υπολογιζηήρ Mark I 

Καηαζθεπάζηεθε ην 1944 ζην Harvard ησλ ΖΠΑ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ επηζηήκνλα 

Howard Aiken θαη ηεο εηαηξείαο ΗΒΜ. Ήηαλ κηα κεγάιε κεραλή πνπ έθαλε πνιχ 

ζφξπβν θαη ράιαγε ζπλέρεηα. Λεηηνχξγεζε κέρξη ην 1959 θαη ζήκεξα εθηίζεηαη ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard. 

Ο Υπολογιζηήρ ABC 

Ο ππνινγηζηήο απηφο ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Υξεζηκνπνηνχζε ειεθηξνληθέο ιπρλίεο θαη ην δπαδηθφ 

ζχζηεκα. Οη θαηαζθεπαζηέο ηνπ ήηαλ νη Atanasoff θαη Berry, απ' φπνπ πήξε θαη ην 

φλνκα ABC (Atanasoff-Berry-Computer).  
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Οη Γεληέο ησλ Ζ/Τ 

1η Γενιά 

Ζ γεληά απηή θξάηεζε απφ ην 1944-1958 θαη ην θχξην δνκηθφ ζηνηρείν ησλ 

ππνινγηζηψλ απηήο ηεο γεληάο ήηαλ νη ειεθηξνληθέο ιπρλίεο. Ο Eniac (Electronic 

Numerator Integrator and Calculator) ζεσξείηαη ζήκεξα ζαλ ν πξψηνο Ζ/Τ, 

θαηαζθεπάζηεθε ην 1947 ζηελ Πελζπιβάληα ησλ ΖΠΑ θαη ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα 

ζηξαηησηηθέο αλάγθεο. Απνηειείην απφ 19.000 ιπρλίεο, δχγηδε 30 ηφλνπο θαη 

θαηαιάκβαλε 270 ηεηξ. κέηξα κε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 200 KW. 

Μπνξνχζε λα θάλεη 300 πνιιαπιαζηαζκνχο ην δεπηεξφιεπην.Ο Eniac ράιαγε ζπρλά, 

έθαλε πνιιά ιάζε θαη είρε ην κεγάιν κεηνλέθηεκα φηη θάζε θνξά πνπ ήζειαλ λα 

ηξέμνπλ έλα θαηλνχξγην πξφγξακκα, έπξεπε λα μειψζνπλ θαη λα μαλαζπλδέζνπλ 

πνιιέο απφ ηηο θαισδηψζεηο ηνπ.Δκθαλίζηεθε ηφηε ν Οχγγξνο επηζηήκνλαο John Von 

Neumann, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε ηηο βάζεηο ελφο ζχγρξνλνπ ππνινγηζηή πνπ είλαη ε 

ρξήζε ηνπ δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο θαη ε απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. Βαζηζκέλνη ζηηο ηδέεο ηνπ Neumann, 

δεκηνχξγεζαλ ην 1951 ηνλ Ζ/Τ Edvac θαη ην 1949 ηνλ Ζ/Τ Edsac ζηελ Αγγιία.ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 εκθαλίζηεθε ν Ζ/Τ Univac πνπ ήηαλ έλαο κεγάινο 

ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ησλ Ζ/Τ, γηαηί ήηαλ ν πξψηνο ππνινγηζηήο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ζε πνιιά αληίηππα θαη πνπιήζεθε ζε εηαηξείεο θαη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. Έηζη, πνιχο θφζκνο άξρηζε ηφηε λα αζρνιείηαη κε ηνπο ππνινγηζηέο πνπ, 

απφ κπζηεξηψδεηο κεραλέο, έγηλαλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ θαζέλα. Ο Univac-1 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΖΠΑ, φπνπ αληηθαηέζηεζε 

ηηο κεραλέο IBM, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ην 1890. Οη ππνινγηζηέο ηεο πξψηεο 

γεληάο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ζηξαηησηηθέο θαη επηζηεκνληθέο 

εθαξκνγέο. 

  

2η Γενιά 

Ζ γεληά απηή θξάηεζε απφ ην 1958-1964 θαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ήηαλ ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνληθψλ ιπρληψλ απφ ηα ηξαλδίζηνξο. Απηφ είρε ζαλ 

ζπλέπεηα ηε κεγάιε κείσζε ηνπ φγθνπ, ηεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηάο ηνπο. Ο πξψηνο Ζ/Τ απηήο ηεο γεληάο 

ήηαλ ν 1401 ηεο ΗΒΜ, πνπ πνπιήζεθε ζε 15.000 αληίηππα.Άιινη ππνινγηζηέο απηήο 

ηεο γεληάο ήηαλ ν γαιιηθφο Honeywell-Bull θαη νη Control Data, General Electric θαη 

NCR. Δκθαλίδνληαη αθφκα θαη νη πξψηεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, πνπ ήηαλ ε 

FORTRAN θαη ε COBOL. Ζ πξψηε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα καζεκαηηθνχο 

ππνινγηζκνχο, ελψ ε δεχηεξε γηα εκπνξηθέο εθαξκνγέο (κηζζνδνζία, ινγηζηηθά θ.ά.) 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ αθφκα θαη ζήκεξα.Ζ ηερλνινγία ησλ ηξαλδίζηνξο 

πξνρψξεζε πνιχ ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο γεληάο θαη άξρηζε ε νινθιήξσζε 

(ζπγθέληξσζε) ησλ ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ ζε κηθξά θνκκάηηα απφ ππξίηην. 

Μεγάιεο εηαηξείεο ζηελ ηερλνινγία απηή δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Καιηθφξληα ησλ 

ΖΠΑ, ζε κηα πεξηνρή πνπ είλαη γλσζηή ζαλ Κνηιάδα ηνπ Ππξηηίνπ (Silicon Valley). 
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3η Γενιά 

Ζ γεληά απηή θξάηεζε απφ ην 1964-1971 θαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ήηαλ ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ηξαλδίζηνξο απφ ηα Οινθιεξωκέλα Κπθιώκαηα (Ο/Κ) ή chips, ηα 

νπνία είλαη πνιχ κηθξά θνκκάηηα απφ ππξίηην πνπ ζπγθεληξψλνπλ πνιιέο ρηιηάδεο 

ειεθηξνληθά ζηνηρεία.Ο πην ραξαθηεξηζηηθφο Ζ/Τ απηήο ηεο γεληάο είλαη ν ΗΒΜ 360, 

πνπ ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα (operating system), δει. 

έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εχθνιε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ππνινγηζηή, θαη 

αθφκα θαη ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε καγλεηηθνύο δίζθνπο γηα ηελ απνζήθεπζε 

ησλ δεδνκέλσλ.Άιινη ππνινγηζηέο απηήο ηεο γεληάο ήηαλ νη CDC 3600 θαη 6600 θαη 

ν γαιιηθφο CII. Δκθαλίδνληαη αθφκα θαη νη κίλη ππνινγηζηέο, πνπ είλαη κηθξνί, 

θζελνί, γξήγνξνη θαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο. Ο πξψηνο κίλη 

ππνινγηζηήο ήηαλ ν PDP-8 ηεο εηαηξείαο DEC.Ζ γεληά απηή ραξαθηεξίζηεθε θαη απφ 

ηε κεγάιε αλάπηπμε ηνπ Λνγηζκηθνύ (Software), πνπ είλαη φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ππνινγηζηήο, είηε είλαη έηνηκα απφ ηελ εηαηξεία ή ηα έρεη θάλεη ν 

ρξήζηεο, ελψ ην Υιηθό (Hardware) είλαη φια ηα εμαξηήκαηα ηνπ ππνινγηζηή πνπ 

κπνξνχκε λα αγγίμνπκε, φπσο ηα θαιψδηα, ηα Ο/Κ, ε νζφλε θ.ά.Γεκηνπξγήζεθε ε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Basic, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα, θαη είλαη ε 

πην θαηάιιειε γιψζζα γηα φζνπο είλαη αξράξηνη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 

Δκθαλίζηεθαλ αθφκε ηα ζπζηήκαηα θαηακεξηζκνύ ρξόλνπ (timesharing), φπνπ πνιινί 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ καδί ζ' έλαλ ππνινγηζηή, αιιά ν θαζέλαο λνκίδεη φηη 

ν ππνινγηζηήο είλαη δηθφο ηνπ.Δλψ κέρξη ηφηε ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ δσξεάλ θαη 

δηλφηαλ απφ ηελ εηαηξεία καδί κε ηελ αγνξά ηνπ ππνινγηζηή, πξψηε ε ΗΒΜ ην 1969 

ρξέσζε μερσξηζηά ηα πξνγξάκκαηα απφ ην κεράλεκα θαη αθνινχζεζαλ θη άιιεο 

εηαηξείεο απηή ηελ ηαθηηθή. Γεκηνπξγήζεθαλ έηζη νη Εηαηξείεο Λνγηζκηθνύ (Sotfware 

Houses), πνπ απνθιεηζηηθή ηνπο απαζρφιεζε είλαη ε δεκηνπξγία θαη δηάζεζε 

πξνγξακκάησλ γηα ππνινγηζηέο. 

  

4η Γενιά 

Ζ γεληά απηή θξαηάεη απφ ην 1971 έσο ζήκεξα. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 

γεληάο είλαη ε εκθάληζε ησλ Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ Πνιχ Μεγάιεο 

Κιίκαθαο (VLSI - Very Large Scale Integration), φπνπ εθαηνκκχξηα ειεθηξνληθά 

ζηνηρεία ρσξάλε ζ' έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη ππξηηίνπ. Έγηλε έηζη δπλαηή ε θαηαζθεπή 

ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή (microprocessor), δει. ηνπ κηθξνζθνπηθνχ εθείλνπ 

εμαξηήκαηνο πνπ είλαη ε «θαξδηά» θάζε ζχγρξνλνπ κηθξνυπνινγηζηή, πνπ θάλεη 

φινπο ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηνπο ειέγρνπο, θαη νη ππνινγηζηέο έγηλαλ ηφζν κηθξνί 

ζε φγθν θαη ηφζν δπλαηνί ζε απφδνζε, ψζηε έγηλαλ απαξαίηεηνη ζε πάξα πνιιέο 

εηαηξείεο θαη θαηέθιπζαλ πνιιά ζπίηηα.Οη πξψηνη κηθξνεπεμεξγαζηέο ήηαλ ν 4004 

θαη ν 8008 θαη αθνινχζεζαλ ν 8080, ν 8086/8088, ν 80286, ν 80386, ν 80486 θαη 

ζήκεξα είλαη ν πνιχ δπλαηφο Pentium.ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 εκθαλίζηεθαλ 

νη Πξνζωπηθνί Υπνινγηζηέο (PC - Personal Computer), πνπ έγηλαλ ζηγά-ζηγά ηφζν 

δπλαηνί, ψζηε αληηθαηέζηεζαλ φια ζρεδφλ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα.Οη πξψηνη 

πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο ήηαλ ν Altair 8800, νη Apple I θαη II, ν TRS-80 ηεο Radio 

Shack θαη ν IBM-PC. ηα πξνγξάκκαηα πξσηνπφξεζε ε εηαηξεία Apple, πνπ πξψηε 

δεκηνχξγεζε ην θηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηνλ ρξήζηε κε ηα παξάζπξα 

(windows). ηελ αγνξά, φκσο, θπξηάξρεζαλ ηα ζπκβαηά κε ΗΒΜ ζπζηήκαηα θαη 

κφιηο πξφζθαηα εκθαλίζηεθε ζ' απηά θαη ην πεξηβάιινλ ησλ windows.Σα παξάζπξα 
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(windows) ιέκε φηη είλαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε (user friendly), γηαηί κπνξεί λα ηα 

κάζεη θαη λα ηα ρεηξηζηεί πνιχ εχθνια θαη θάπνηνο πνπ είλαη αξράξηνο κε ηνπο 

ππνινγηζηέο. ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ππάξρνπλ εηθνλίδηα γηα ην θάζε αξρείν θαη 

ην θάζε πξφγξακκα. Έηζη, π.ρ., γηα λα δηαγξάςνπκε έλα αξρείν ζηα windows, απιά 

ζεκαδεχνπκε κε ην πνληίθη ην εηθνλίδην ηνπ αξρείνπ απηνχ θαη ην ζχξνπκε 

«εηθνληθά» ζ' έλαλ «ζθνππηδνηελεθέ». Γηα λα ην αληηγξάςνπκε ή λα ην 

κεηαθηλήζνπκε ζε κηα λέα ζέζε, ην πηάλνπκε κε ην πνληίθη θαη ην αθήλνπκε ζηε λέα 

ηνπ ζέζε. 

  

5η Γενιά 

Ζ ηερλνινγία γηα ηε γεληά απηή είλαη αθφκα ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην θαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο γεληάο ζα είλαη ε αθφκα επθνιφηεξε επηθνηλσλία ηνπ Ζ/Τ 

κε ηνλ άλζξσπν, ε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο, ε εκθάληζε ηεο Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο, δει. ε ηθαλφηεηα ησλ ππνινγηζηψλ λα ζθέπηνληαη, θαη αθφκε λα 

κπνξνχλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ αλζξψπηλε θσλή. 

 

 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (TIMELINE) 

 2000π.Χ. Αλαθάιπςε ηνπ άβαθα ζηε Βαβπιψλα. 

 130π.Χ. Σν θφζθηλν ηνπ Δξαηνζζέλε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

πξψησλ αξηζκψλ. 

 80π.Χ. Ο Μεραληζκφο ησλ Αληηθπζήξσλ, ζπζθεπε αζηξνλνκηθσλ 

ππνινγηζκσλ, ζεσξεηηαη σο ν "Αξραηφηεξνο Τπνινγηζηήο" 

  1617. Ο Σδφλ Νέπηεξ δεκηνπξγεί ηα "θφθθαια ηνπ Νέπηεξ", έλα αβάθην κε 

θνθθάιηλεο ξάβδνπο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ππνινγηζκνχο. 

 1642. Ο Μπιεδ Παζθάι παξνπζηάδεη ηελ ππνινγηζηηθή κεραλή ηνπ, πνπ έγηλε 

γλσζηή σο Παζθαιίλα (Pascaline). 

 1822. O Σζαξιο Μπάκπαηδ έρεη ηελ ηδέα κηαο "αλαιπηηθήο κεραλήο", ε νπνία, 

σο ζχιιεςε, δελ απέρεη θαη πνιχ απφ έλαλ ππνινγηζηή. 

 1906. O Λε ληε Φνξέ ιακβάλεη ηελ επξεζηηερλία γηα ηελ ηξίνδν ειεθηξνληθή 

ιπρλία θελνχ, πνπ αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ δηαθφπηεο ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

 1943. O Ακεξηθαλφο (βνπιγαξηθήο θαηαγσγήο) θπζηθφο Σδνλ Αηαλάζνθ 

θαηαζθεπάδεη ηνλ πξψην ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε θαζνδηθέο ιπρλίεο, ηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνίεζε σο δηαθφπηεο. 

 1945. Παξνπζηάδεηαη ν ΔΝΗΑC, πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Μφθιη θαη 

Έθεξη. Δίλαη 1000 θνξέο πην γξήγνξνο απφ ηηο κέρξη ηφηε θαηαζθεπέο, 

δηαζέηεη 18.000 ιπρλίεο θελνχ, θαηαιακβάλεη έθηαζε 167 η.κ. θαη ε 

θαηαλάισζε ηζρχνο αλέξρεηαη ζε 180.000 Watts. 

 1947. ηηο 23 Γεθεκβξίνπ νη William Shockey, Walter Brattain θαη John 

Bardeen δνθηκάδνπλ κε επηηπρία ηελ θξπζηαιινηξίνδν, πνπ έγηλε γλσζηή σο 

"ηξαλδίζηνξ". 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Napier
http://en.wikipedia.org/wiki/Napier%27s_bones
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%B6_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB
http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal%27s_calculator
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
http://en.wikipedia.org/wiki/Difference_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Vincent_Atanasoff
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Vincent_Atanasoff
http://el.wikipedia.org/wiki/ENIAC
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Houser_Brattain
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Bardeen
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Bardeen
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81
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 1949. O Μφξηο Οπΐιθο ζπλαξκνινγεί ηνλ EDSAC, ηνλ πξψην ππνινγηζηή κε 

απνζεθεπφκελν πξφγξακκα, ζην παλεπηζηήκην ηνπ Κέκπξηηδ. 

 1950. Οη κεραληθνί εξεπλεηέο ηνπ παλεπηζηήκηνπ ηεο Μηλεάπνιεο 

θαηαζθεπάδνπλ ηνλ ERA 1101, έλα απφ ηα πξψηα δεκνθηιή ζπζηήκαηα 

ππνινγηζηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. 

 1952. Ο UNIVAC έρεη ήδε παξαγγειζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. θαη 

ειθχεη ηελ πξνζνρή νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. 

 1953. Ζ ΗΒΜ θαηαζθεπάδεη θαη δηαζέηεη ηνλ πξψην ηεο κεγάιν ππνινγηζηή, 

ηνλ νπνίν νλνκάδεη "701". 

 1954. Έλα δηαζηαπξσκέλν ηξαλδίζηνξ ππξηηίνπ ηειεηνπνηείηαη απφ ηνλ 

Gordon Teal ηεο Texas Instruments Inc. θαη θαηεβάδεη ηηο ηηκέο ζηα $2.50. 

 1954. Ζ ΗΒΜ δεκηνπξγεί ην κνληέιν ΗΒΜ 650 κε καγλεηηθφ ηχκπαλν θαη 

δηαζέηεη ζηελ αγνξά 450 ηεκάρηά ηνπ. 

 1955. Σα εξγαζηήξηα ηεο Βell αλαθνηλψλνπλ ηνλ ΣRADIC, ηνλ πξψην 

ππνινγηζηή εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλν κε ηξαλδίζηνξ. 

 1956. Δξεπλεηέο ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Μαζαρνπζέηεο 

θαηαζθεπάδνπλ ηνλ ΣΥ-0, ηνλ πξψην απηνπξνγξακκαηηδφκελν ππνινγηζηή 

θαηαζθεπαζκέλν κφλν γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

 1956. Ζ επνρή ησλ καγλεηηθψλ δίζθσλ είλαη πιένλ γεγνλφο κε ηνλ ΗΒΜ 305 

RAMAC ζην Zellerbach ηνπ αλ Φξαλζίζθν. 

 1958. Ο Σδαθ Κίικππ εθεπξίζθεη ην πξψην νινθιεξσκέλν θχθισκα ζηα 

εξγαζηήξηα ηεο Σexas Instruments γηα λα βειηηψζεη ηηο αληηζηάζεηο θαη ηνπο 

ππθλσηέο, ζηνηρεία πνπ πιένλ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πάλσ ζην ίδην θνκκάηη 

εκηαγσγνχ. 

 1959. Ζ ζεηξά ησλ ππεξππνινγηζηψλ ηεο ΗΒΜ 7000 είλαη νη πξψηνη ηηο 

εηαηξίαο κε πιήξε θαηαζθεπή κε ηξαλδίζηνξ. 

 1960. Ο πξνάγγεινο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή, ν DEC PDP-1, πσιείηαη γηα 

$120.000 

 1961. Βάζεη ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο Damation, ε IBM έρεη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

81.2% ζηελ ήδε ππάξρνπζα αγνξά ησλ ππνινγηζηψλ, κηαο θαη ηφηε έβγαδε 

ζηελ αγνξά ηελ ζεηξά 1400. 

 1964. Ο ππεξππνινγηζηήο CDC 6600 ζρεδηάδεηαη απφ ηνλ έηκνπξ Κξέη 

(Seymour Cray). Μπνξεί λα εθηειεί πάλσ απφ 3000000 εληνιέο ην 

δεπηεξφιεπην θαη είλαη ηξεηο θνξέο πην γξήγνξνο απφ ηνλ αληαγσληζηηθφ 

ππνινγηζηή ηεο ΗΒΜ. 

 1964. Ζ ΗΒΜ αλαθνηλψλεη ηνλ System 360, έλαλ "νηθνγελεηαθφ" ππνινγηζηή, 

κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηφ λα ζπλεξγαζηνχλ 40 πεξηθεξεηαθά. 

 1964. Ζ αεξνπνξηθή εηαηξία American Airlines εγθαζηζηά έλα online ζχζηεκα 

θξάηεζεο εηζηηεξίσλ, ην ΗΒΜ reservation system. 

 1965. H Digital Equipment Corp. (DEC) παξνπζηάδεη ηνλ PDP-8, ηνλ πην 

επηηπρεκέλν κίλη-ππνινγηζηή. 

 1966. Ζ Hewlett-Packard κπαίλεη ζηελ αγνξά κε ηνλ ΖP-2115 κε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ πνπ κφλν νη "κεγάινη" ππνινγηζηέο δηέζεηαλ εθείλε ηελ 

επνρή. 

 1970. Ζ επηθνηλσλία ππνινγηζηή κε ππνινγηζηή εμαπιψλεηαη, φηαλ ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ησλ ΖΠΑ δεκηνπξγεί ην ARPANET, έλα δίθηπν 

ζπλεξγαδφκελσλ ππνινγηζηψλ. Γπν απφ απηνχο βξίζθνληαη ζηελ 

παλεπηζηεκηνχπνιε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηεο Καιηθφξληα, έλαο ζηελ άληα 

Μπάξκπαξα, έλαο ζην Λνο Άληδειεο θαη αθφκα έλαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Γηνχηα. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Delay_Storage_Automatic_Calculator
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B6
http://en.wikipedia.org/wiki/UNIVAC_1101
http://en.wikipedia.org/wiki/UNIVAC_I
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%92%CE%9C
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_701
http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Kidd_Teal
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_650
http://en.wikipedia.org/wiki/Bell
http://en.wikipedia.org/wiki/TRADIC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CF%83%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_305_RAMAC
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_305_RAMAC
http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Kilby
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-1
http://en.wikipedia.org/wiki/CDC_6600
http://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Cray
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
http://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET
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 1971. Μηα νκάδα ηεο εηαηξείαο ΗΒΜ ζην αλ Υνζέ εθεπξίζθεη ηνλ εχθακπην 

δίζθν δηακέηξνπ 8 ηληζψλ γηα ηελ (καγλεηηθή) απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. 

 1971. Σα ειεθηξνληθά λέα ηεο επνρήο αλαθέξνληαη ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή 

ηεο ζεηξάο 4004 ηεο Intel. 

 1971. Ο Kenbak-1, έλαο κηθξνυπνινγηζηήο, πσιείηαη γηα $750. 

 1972. Ζ Hewlett-Packard αλαθνηλψλεη ηνλ ΖP-35 "σο έλαλ γξήγνξν, θνβεξφ, 

ζσζηφ θαη ρσξίο αληαγσληζηή" ππνινγηζηή. 

 1972. Ζ Intel παξνπζηάδεη ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή 8008. 

 1972. Ο ηεβ Βφδληαθ (Steve Wozniak) θαηαζθεπάδεη ην δηθφ ηνπ "Blue box", 

έλα κεράλεκα πνπ θάλεη ηειεθσληθέο θιήζεηο. 

 1973. Ο Ρφκπεξη Μέηθαιθ (Robert Metcalfe) επηλνεί ην δίθηπν Ethernet ζην 

εξεπλεηηθφ θέληξν ηεο Υerox. 

 1973. Ο Μicral είλαη ν πην ζχγρξνλνο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο, πνπ 

βαζίδεηαη ζην κηθξνεπεμεξγαζηή 8008 ηεο Intel. 

 1973. ρεδηάδεηαη απφ ηνλ Don Lancaster ν "Tv Typewriter", ν νπνίνο κπνξεί 

λα εκθαλίδεη γηα πξψηε θνξά αιθαξηζκεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ νζφλε κηαο 

απιήο ηειεφξαζεο. 

 1974. Οη εξεπλεηέο ηεο Υerox ζην Palo Alto Research Center ζρεδηάδνπλ ηνλ 

πξψην ππνινγηζηή εθνδηαζκέλν κε πνληίθη (mouse). 

 1974. H Scelbi δηαθεκίδεη ηνλ ππνινγηζηή 8Ζ, πνπ είλαη ν πξψηνο 

παλακεξηθαληθά δηαθεκηδφκελνο ππνινγηζηήο βαζηδφκελνο ζηνλ 

κηθξνεπεμεξγαζηή 8008 ηεο Intel. 

 1975. Γεκηνπξγείηαη ην Telnet, λέα ππεξεζία ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 1975. Σνλ Ηαλνπάξην ην πεξηνδηθφ "Popular Electronics" θάλεη ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ Αltair 8800 βαζηζκέλνπ ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή ηεο Intel 

8008. 

 1975. Ζ εηθνληθή ππνκνλάδα (VDM), πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηνλ Λί 

Φέιδελζηάηλ (Lee Felsenstein), πινπνηεί ηε ραξηνγξαθεκέλε αιθαξηζκεηηθή 

θάξηα νζφλεο γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. 

 1976. O ηεβ Βφδληαθ ζρεδηάδεη ηνλ ππνινγηζηή Apple I. Ο ππνινγηζηήο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ πάλσ ζε κία κνλαδηθή πιαθέηα 

θπθισκάησλ. 

 1976. Οη εχθακπηνη καγλεηηθνί δίζθνη δηακέηξνπ 51/4 πινπνηνχληαη σο 

θαηαζθεπή απφ ηελ Shugart Associates. 

 1976. Παξνπζηάδεηαη ν ππεξππνινγηζηήο Cray I, δεκηνπξγία ηνπ έηκνπξ 

Κξέη (Seymour Cray). 

 1977. Ζ εηαηξεία Σandy Radio Shack παξνπζηάδεη ηνλ κηθξνυπνινγηζηή TRS-

80. 

 1977. Ζ Apple Computers παξνπζηάδεη ηνλ Αpple II. 

 1977. Ζ Commodore παξνπζηάδεη ηνλ PET 2001 (Personal Electronic 

Transactor). 

 1978. Ο VAX 11/780 απφ ηελ Digital Equipment Corp. ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηα λα ππνζηεξίδεη 4.3 Gigabytes εηθνληθήο κλήκεο, μεπεξλψληαο 

εθαηνληάδεο θνξέο ηελ ηζρχ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 

 1979. Ζ Motorola παξνπζηάδεη ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή 68000. 

 1980. Οη John F. Shock θαη Jon A. Hupp ζηo Κέληξν Δξεπλψλ ηεο Xerox ζην 

Πάιν Άιην δεκηνπξγνχλ ην "ζθνπιήθη" (worm), έλα κηθξφ πξφγξακκα, ην 

νπνίν ςάρλεη ζην δίθηπν ηεο εηαηξείαο γηα αδξαλείο επεμεξγαζηέο, γηα λα ηνπο 

αλαζέζεη εξγαζίεο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%92%CE%9C
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_4004
http://el.wikipedia.org/wiki/Intel
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenbak-1
http://en.wikipedia.org/wiki/HP-35
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8008
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Metcalfe
http://el.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://en.wikipedia.org/wiki/Xerox
http://en.wikipedia.org/wiki/Micral
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Lancaster
http://en.wikipedia.org/wiki/TV_Typewriter
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9_%28%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82%29
http://en.wikipedia.org/wiki/SCELBI
http://el.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://en.wikipedia.org/wiki/Altair_8800
http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Felsenstein
http://el.wikipedia.org/wiki/Apple_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Shugart_Associates
http://en.wikipedia.org/wiki/TRS-80
http://en.wikipedia.org/wiki/TRS-80
http://el.wikipedia.org/wiki/Apple
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_II_series
http://el.wikipedia.org/wiki/Commodore_International
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_PET
http://en.wikipedia.org/wiki/VAX
http://en.wikipedia.org/wiki/Motorola
http://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68000
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hupp
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_worm
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 1980. Ζ Seagate Technology δεκηνπξγεί ηνλ πξψην ζθιεξφ δίζθν γηα 

κηθξνυπνινγηζηέο, ηνλ ST-506. 

 1980. Δκθαλίδεηαη ν πξψηνο νπηηθφο δίζθνο, ν νπνίνο έρεη κεγαιχηεξε 

ρσξεηηθφηεηα απφ ηελ δηζθέηα 5 1/4΄΄. 

 1981. Ζ Xerox παξνπζηάδεη ηνλ "Σhe Star", ηνλ πξψην πξνζσπηθφ ππνινγηζηή 

κε Γξαθηθφ Πεξηβάιινλ Γηεπαθήο - ΓΠΔ (Graphical user interface, GUI). 

 1981. O Άληακ Όζκπνξλ (Adam Osborne) νινθιεξψλεη ηνλ πξψην θνξεηφ 

ππνινγηζηή, πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ (Osborne). Επγίδεη 24 ιίβξεο θαη θνζηίδεη 

1.795$. 

 1981. Ζ ΗΒΜ παξνπζηάδεη ηνλ IBM PC θαη θαηαθηά ηελ αγνξά. O ΗΒΜ PC 

είλαη ν πξφγνλνο φισλ ηνλ ζεκεξηλψλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ (PC). 

Γηαζέηεη σο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην ΜC-DOS, δεκηνπξγία ηεο Microsoft, ηεο 

εθθνιαπηφκελεο ηφηε εηαηξείαο ηνπ Μπηι Γθέηηο. 

 1981. Ζ Sony παξνπζηάδεη ηελ πξψηε δηζθέηα 31/2΄΄ θαη ηνλ νδεγφ ηεο. 

 1983. H Compaq Computer Corp. παξνπζηάδεη ηνλ πξψην "θιψλν" ηνπ IBM 

PC. 

 1983Ζ Apple παξνπζηάδεη ηε Lisa, ηνλ πξψην ππνινγηζηή κε γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ (GUI), “πνληίθη”, “παξάζπξα” θαη δηθφ ηνπ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. 

Ο επεμεξγαζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ν Motorola 68000 θαη ε ηηκή ηνπ 

10.000 δνιάξηα. Ζ Lisa δελ κπφξεζε λα πεηχρεη εκπνξηθά, θπξίσο ιφγσ ηνπ 

πςεινχ θφζηνπο, παξά ην φηη ήηαλ πνιχ πξσηνπνξηαθφο ππνινγηζηήο γηα ηελ 

επνρή. 

 1984. H Αpple παξνπζηάδεη ηνλ Macintosh, ηνλ πξψην επηηπρεκέλν 

ππνινγηζηή, πνπ ν έιεγρφο ηνπ γηλφηαλ κέζσ ηνπ “πνληηθηνχ” θαη ηνπ 

γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. Τπήξραλ θαη εδψ επεμεξγαζηήο Motorola 68000, 

θαζψο θαη πνιιέο απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηεο Lisa, αιιά ζε πνιχ θζελφηεξε ηηκή 

(2.500 δνιάξηα). Ο Macintosh ζπλνδεπφηαλ απφ εθαξκνγέο, φπσο ην 

MacPaint (ινγηζκηθφ ζρεδίαζεο) θαη ην MacWriter (ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ). Ζ εηαηξεία δαπαλά ζηνλ ηειηθφ ηνπ Super Bowl $1.5 εθαηνκκχξην 

δνιάξηα γηα ηε δηαθήκηζή ηνπ. 

 1984. H IBM παξνπζηάδεη ηνλ IBM PC-AT (PC Advanced Technology), ν 

νπνίνο είλαη 3 θνξέο ηαρχηεξνο απφ ηνλ αξρηθφ PC θαη βαζίδεηαη ζην λέν 

κηθξνεπεμεξγαζηή ηεο Intel, ηνλ 286. Ο ΑΣ δηαζέηεη δίαπιν (bus) ISA ησλ 16-

bits θαη είλαη ν πιένλ ζχγρξνλνο γηα ηελ επνρή ηνπ ππνινγηζηήο. 

 1985. H Philips παξνπζηάδεη ην CD-ROM. 

 1986. Ζ Compaq αλαθνηλψλεη ηνλ ππνινγηζηή Deskpro 386. 

 1986. Δκθαλίδεηαη ν πξψηνο Amstrad PC, o PC1512, αθνινπζνχκελνο απφ 

ηνλ PC1640. Δίλαη νη θζελφηεξνη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο ζηελ Δπξψπε κε 

δπλαηφηεηεο ίδηεο κε ηνπο πνιχ αθξηβφηεξνπο ηεο ΗΒΜ θαη άιισλ 

θαηαζθεπαζηψλ. Ζ εκθάληζή ηνπο δίλεη κεγάιε ψζεζε ζηελ αγνξά 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. 

 1987. H IBM παξνπζηάδεη ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο PS/2, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

δηζθέηα 31/2 ηληζψλ θαη θάξηα νζφλεο VGA. Παξνπζηάδεηαη, επίζεο, ε 

ηερλνινγία Micro Channel Architecture (ΜCA) θαη ν πξψηνο δίαπινο "Plug 

and Play" γηα κηθξνυπνινγηζηέο. 

 1987. Ζ Apple αλαθνηλψλεη λέα κνληέια Macintosh, ηνλ Macintosh SE θαη 

ηνλ Macintosh II, πνπ πξνζθέξνπλ γηα πξψηε θνξά ρξψκα θαη δπλαηφηεηα 

πξνζζήθεο δηάθνξσλ πεξηθεξεηαθψλ 

 1988. Ο ζπλέηαηξνο θαη ζπληδξπηήο ηεο Apple ηεβ Σδνκπο εγθαηαιείπεη ηελ 

εηαηξεία θαη δεκηνπξγεί δηθή ηνπ, ηελ νπνία νλνκάδεη "Unveil the Next". 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seagate_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/ST-506
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Osborne
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%92%CE%9C
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CE%B9%CF%84%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony
http://en.wikipedia.org/wiki/Compaq
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa
http://el.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer/AT
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_80286
http://en.wikipedia.org/wiki/Philips
http://en.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://en.wikipedia.org/wiki/PC-1512
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_System/2
http://en.wikipedia.org/wiki/Micro_Channel_architecture
http://en.wikipedia.org/wiki/Plug_and_play
http://en.wikipedia.org/wiki/Plug_and_play
http://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh_SE
http://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh_II
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CE%B2_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%82
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 1988. H Compaq θαη άιινη θαηαζθεπαζηέο θιψλσλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ δεκηνπξγνχλ ην (EISA) Δnhanced Industry Standard πνπ παξφιν 

ην Micro channel δηαηεξεί ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηνλ ήδε ππάξρνληα δίαπιν 

ΗSA. 

 1988. To "ζθνπιήθη" (worm) ηνπ Robert Morris εμαπιψλεηαη ζην δίθηπν 

ARPANET. Ο 23ρξφλνο Morris, γηνο ελφο απφ ηνπο ππεχζπλνπο αζθαιείαο 

ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, εμαπιψλεη ην worm ζην δίθηπν θαη πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ζε 6.000 σο ζε 60.000 δηαζπλδεδεκέλνπο ππνινγηζηέο ηνπ. 

 1989. Παξνπζηάδεηαη ν πξψηνο επεμεξγαζηήο πνπ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ έλα 

εθαηνκκχξην ηξαλδίζηνξ, είλαη ν i860 ηεο Intel, έλαο  επεμεξγαζηήο 

ηερλνινγίαο RISC (Reduce Instruction Set Computer). To ίδην ξεθφξ 

θαηαξξίπηεη θαη άιιε κηα δεκηνπξγία ηεο Intel ηε ρξνληά απηή, ν 80486. 

 1990. Γεκηνπξγείηαη ε ππεξεζία ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ κε ηελ θαζνξηζηηθή 

ζπκβνιή ηνπ Σηκ Μπέξλεξο Λη (Σim Berners-Lee), εξεπλεηή ηνπ CERN. Ο Λη 

δεκηνπξγεί ην πξσηφθνιιν http, ηε δηεπζπλζηνδφηεζε ηζηνζειίδσλ (URI, 

πξφδξνκν ηνπ ζεκεξηλνχ URL) θαη ηε γιψζζα "ραξηνγξάθεζεο" ηζηνζειίδσλ 

HTML. 

 1990.Ζ Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows 3.0.  Mέζα ζηνλ πξψην ρξφλν ζα 

πνπιεζνχλ δχν εθαηνκκχξηα παθέηα. 

 1991 
Ζ Microsoft αλαβαζκίδεη νπζηαζηηθά θαη ην MS-DOS κε ηελ έθδνζε 5.0 

 1992 
Ζ Microsoft θπθινθνξεί ηελ έθδνζε 3.1 ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

Windows. 

 1991 Αξρίδεη ε αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux απφ ηνλ Λίλνπο 

Σφξβαιληο 

 1993. H Intel αλαθνηλψλεη ηνλ Pentium, ηελ πέκπηε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο 

επεμεξγαζηψλ πνπ μεθίλεζε ην 1979. Ο Pentium απνηειείηαη απφ ηξία 

εθαηνκκχξηα ηξαλδίζηνξ θαη κπνξεί λα αλαπηχμεη ηαρχηεηεο κέρξη 300MIPS 

ζηα 100ΜHz. 

 1994 
Σν Μάξηην, ε Apple Computer, Inc. παξνπζηάδεη ζηελ αγνξά ηνπο πξψηνπο 

Power Macintosh 

 1995. Ζ H Intel πξνσζεί ζηελ αγνξά ηελ έθηε γεληά επεμεξγαζηψλ ηεο, ηνπο 

Pentium Pro 

 1995. H Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows 95, ην πξψην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα γηα θιψλνπο πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, βαζηζκέλν ζην MS-DOS, 

αιιά κε Γξαθηθφ Πεξηβάιινλ Δπεμεξγαζίαο (ΓΠΔ). 

 1997. Ζ Intel παξνπζηάδεη ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή Pentium II, έλαλ Pentium 

Pro κε ηερλνινγία MMX γηα ηελ ππνζηήξημε πνιπκέζσλ. 

 1997. Ζ Microsoft θπθινθνξεί ην Office 97 

 1998. Ζ Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows 98, πνιχ βειηησκέλε έθδνζε ησλ 

Windows 95. Ωζηφζν θαη απηφ ην Λεηηνπξγηθφ χζηεκα βαζίδεηαη ζην MS-

DOS. 

 1998. Ζ Intel παξνπζηάδεη ηνλ Celeron, κηα θζελφηεξε έθδνζε ηνπ 

επεμεξγαζηή Pentium II. 

 1999. Ζ Ηntel παξνπζηάδεη ηνλ Pentium III, έλα κηθξνεπεμεξγαζηή Pentium II 

εθνδηαζκέλν κε SSE (Streaming SIMD Extensions). 

 2000. H Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows 2000. Σα Windows, ζε απηή ηελ 

έθδνζε, ζηακαηνχλ λα βαζίδνληαη ζην MS-DOS. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_i860
http://en.wikipedia.org/wiki/Reduced_instruction_set_computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_i486
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%82_%CE%9B%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/CERN
http://el.wikipedia.org/wiki/Http
http://el.wikipedia.org/wiki/URL
http://el.wikipedia.org/wiki/HTML
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_3.0
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_3.1x
http://el.wikipedia.org/wiki/Linux
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%A4%CF%8C%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%A4%CF%8C%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BD%CF%84%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_Macintosh
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_Pro
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_95
http://el.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_97
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_98
http://el.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://el.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://en.wikipedia.org/wiki/Celeron
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_III
http://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://el.wikipedia.org/wiki/Windows
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 2000. Μαδί, Intel θαη AMD, αγγίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ρξνληζκνχ επεμεξγαζηψλ 

ηνπ 1 GHz. Ζ Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows Millenium, κηα βειηησκέλε 

έθδνζε ησλ Windows 98 επ' επθαηξία ηεο έλαξμεο ηεο λέαο ρηιηεηίαο. 

Δμαθνινπζνχλ λα βαζίδνληαη ζην MS-DOS θαη δελ γλσξίδνπλ επξεία 

δηάδνζε. 

 2000.H Intel παξνπζηάδεη ηνλ Pentium 4, αξρηθά ζε ζπρλφηεηα 1 GHz. Ζ ηηκή 

ηνπ είλαη πςειή ρσξίο λα παξέρεη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο 

επεμεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε ηνλ Pentium III. 

 2000. Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο Itanium παξνπζηάδεηαη σο λέν κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ P7. 

 2001. H Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows XP, νινζρεξψο 

αλεμαξηεηνπνηεκέλα απφ ην MS-DOS. 

 2003. Ο επεμεξγαζηήο AMD Athlon™ 64 FX-51 απνηειεί ηελ επηινγή ζηελ 

ζειίδα ηνπ Tom’s Hardware σο "Ζ θαιχηεξε θαηλνηνκία ζηνπο επεμεξγαζηέο 

γηα ην έηνο 2003". 

 2005. Σν έηνο θαηά ην νπνίν γίλεηαη δπλαηή ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζηα 64 

bits. 

 2005. Γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ πξψησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ δηπινχ ππξήλα 

(Dual Core) απφ ηελ Advanced Micro Devices (AMD). 

 2006. Ζ Intel παξνπζηάδεη ηνπο πνιιά ππνζρφκελνπο λένπο 

κηθξνεπεμεξγαζηέο Conroe. 

 2007. Παξνπζηάδνληαη απφ ηελ Microsoft ηα Windows Vista, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ην λέν πεξηβάιινλ δηεπαθήο κε ην ρξήζηε πνπ νλνκάδεηαη 

Aero. 

 2008. Κάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη πξψηεο θάξηεο γξαθηθψλ πνπ μεπεξλνχλ 

ην φξην ηνπ 1 TeraFLOP. 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Intel
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Micro_Devices
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Me
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_4
http://en.wikipedia.org/wiki/Itanium
http://el.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://el.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://en.wikipedia.org/wiki/Athlon_64
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-core
http://en.wikipedia.org/wiki/Conroe_%28microprocessor%29
http://el.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
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3η ενότητα: Περιγραφή λειτουργίασ του θέματοσ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 

Ο άλζξσπνο , ν νπνίνο ρεηξίδεηαη ηνλ ππνινγηζηή , εηζάγεη δεδνκέλα ζηνλ ππνινγηζηή 

. Σα δεδνκέλα απηά , πνπ κπνξεί λα είλαη θείκελν , αξηζκνί , ήρνο , εηθφλα θ.ι.π. , ν 

ππνινγηζηήο καο ηα επεμεξγάδεηαη  θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο 

εκθαλίδνληαη ζε θάπνηα ζπζθεπή εμφδνπ ( νζφλε , εθηππσηήο , ερεία ) .  

Ππόγπαμμα - λειηοςπγικό ζύζηημα - γλώζζερ ππογπαμμαηιζμού 

Γηα λα γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεηάδεηαη λα ηξνθνδνηήζνπκε ηνλ 

ππνινγηζηή καο κε ην θαηάιιειν θαη αλάινγν ππόγπαμμα . Π.ρ. αλ ζέινπκε ν 

ππνινγηζηήο καο λα καο κεηαθξάδεη κηα γαιιηθή θξάζε , πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 

ηνλ ηξνθνδνηήζνπκε κε ην πξφγξακκα ησλ γαιιηθψλ , ελψ αλ ζέινπκε λα παίμνπκε 

έλα παηρλίδη πξέπεη λα ηνλ ηξνθνδνηήζνπκε κε ην πξφγξακκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παηρληδηνχ . Γειαδή ν ππνινγηζηήο είλαη έλα "πνιπκεράλεκα" αθνχ ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ εμαξηάηαη απφ ην πξφγξακκα πνπ ηνλ ηξνθνδνηνχκε .  

Αλ ξσηνχζακε έλαλ άλζξσπν "πνην είλαη ην ζπνπδαηφηεξν πξφγξακκα πνπ ππάξρεη 

ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ ;" , ην πηζαλφηεξν ζα ήηαλ λα απαληνχζε ην πξφγξακκα κε ην 

νπνίν αζρνιείηαη ζηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπ . Γηα ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή φκσο , 

ην ζπνπδαηφηεξν πξφγξακκα είλαη ην πξφγξακκα πνπ θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θη 

απηφ είλαη ην ιεγφκελν λειηοςπγικό ζύζηημα π.ρ. ηα windows XP. Απηφ ζε 

ηειεπηαία αλάιπζε ζα έπξεπε λα είλαη θαη ε απάληεζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ παξαπάλσ 

εξψηεζε , αιιά απηφ ζα ην κάζνπκε ζε ιηγάθη ! 

Σα πξνγξάκκαηα ηελ παιηά επνρή ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα γξαθνχλ θαη ρξεηαδφηαλ ε 

γλψζε κηαο ηδηαίηεξεο γλώζζαρ ππογπαμμαηιζμού . ηε ζεκεξηλή επνρή ηα 

πξνγξάκκαηα γξάθνληαη ζε αξθεηά πην θηιηθέο γιψζζεο ( π.ρ. basic , Java , Pascal 

θ.ά. ) .  

Σα πξνγξάκκαηα αθνχ γξαθηνχλ απνζεθεχνληαη ζε δίζθνπο : καγλεηηθνχο  ( 

δηζθέηεο ή ζθιεξνχο δίζθνπο ) ή ζε νπηηθνχο δίζθνπο ( CD ή DVD ) . Απηνί νη δίζθνη 

βξίζθνληαη κέζα ζε ζπζθεπέο ( πνπ ιέγνληαη drive δει. νδεγνί ) , νη νπνίνη 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα . εκεησηένλ φηη πξηλ ηελ εθεχξεζε ησλ 

καγλεηηθψλ θαη θαηφπηλ ησλ νπηηθψλ δίζθσλ , ηα πξνγξάκκαηα - πάληα απαξαίηεηα 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή - γξαθφληνπζαλ κε εηδηθέο ζπζθεπέο επάλσ ζε 

δηάηξεηεο θάξηεο θαη θαηφπηλ ζε θαζέηεο ( φπσο απηέο ηνπ θαζεηφθσλνπ ) . 

Αξγφηεξα έγηλε ε εθεχξεζε ησλ κεγάινπ ηχπνπ δηζθεηψλ , θαηφπηλ ησλ κηθξψλ θ.ι.π. 

Όηαλ ηα πξνγξάκκαηα "θνξησζνχλ" ( ή εθηειεζηνχλ ) απφ ηνλ ππνινγηζηή καο , ηφηε 

κφλν απηφο είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα ηνπο θαη λα καο βνεζήζεη 

ζηελ θαζεκεξηλή καο εξγαζία ή λα γίλεη ν ζχληξνθφο καο ζε παηρλίδηα .   

Μνήμη RAM και πεπιθεπειακή μνήμη 

 Γηα λα εθηειεζηεί έλα πξφγξακκα απφ ηνλ ππνινγηζηή καο , πξέπεη απηφ λα 

θνξησζεί ζηε κλήκε ηνπ . Απηή ηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ηελ ιέκε μνήμη RAM . 

http://users.sch.gr/epaganos/know_computer/knownew.htm
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Δδψ αθξηβψο παξεκβαίλεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα , επειδή αςηό είναι πος 

θοπηώνει ηα ππογπάμμαηα ζηη μνήμη RAM . 

Ο άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα βγάιεη ην πξφγξακκα απφ ηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ( 

θιείζηκν πξνγξάκκαηνο ) θαη λα εξγαζηεί κε θάπνην άιιν ή λα αλνίμεη έλα λέν 

πξφγξακκα ρσξίο λα θιείζεη ην πξνεγνχκελν . Έηζη κπνξεί λα πξνζζέηεη ή λα 

αθαηξεί πξνγξάκκαηα απφ ηε κλήκε RAM . Πξνθαλψο κπνξεί εξγαδφκελνο κε έλα 

πξφγξακκα λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί δεδνκέλα απφ ηε κλήκε . Ζ κλήκε RAM είλαη 

, ινηπφλ , άκεζα πξνζπειάζηκε απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηα αξρηθά ηεο πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο ιέμεηο : Random Access Memory δει. κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο . Όηαλ 

επηιέμνπκε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή , ηφηε φια ηα δεδνκέλα , 

πιεξνθνξίεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζ΄απηήλ δηαγξάθνληαη ( 

ζβήλνληαη ) . Έηζη ε κλήκε RAM δελ είλαη θαιφ κέζν γηα μόνιμη απνζήθεπζε . Γηα 

ην ηειεπηαίν επηιέγνπκε θάπνην άιιν κέζν καγλεηηθφ ή νπηηθφ , πνπ απνηειεί έηζη 

κηα κλήκε πνπ ιέγεηαη βοηθηηική ή πεπιθεπειακή μνήμη  

Η επεξεπγαζία ηων δεδομένων   

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ καο γίλεηαη φρη απφ ηε κλήκε , αιιά απφ κηα άιιε 

πνιχ ζπνπδαία κνλάδα . πνπ ιέγεηαη μικποεπεξεπγαζηήρ . Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο 

είλαη ηφζν ζπνπδαίνο πνπ ην φλνκά ηνπ "βαθηίδεη" θαη ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή . Π.ρ. 

αλ δηαζέηνπκε κηθξνεπεμεξγαζηή Pentium IV ιέκε φηη έρνπκε θαη ππνινγηζηή κε ην 

ίδην φλνκα .  

Σφζν ν κηθξνεπεμεξγαζηήο φζν θαη ε κλήκε RAM βξίζθνληαη πάλσ ζε κηα πιαθέηα 

πνπ ιέγεηαη μηηπική πλακέηα ή mother board θαη ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηαζεξά 

κέζα ζηελ θεληξηθή κνλάδα ηνπ ππνινγηζηή .  

http://users.sch.gr/epaganos/know_computer/knownew.htm
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Άνοιγμα ηος ςπολογιζηή  

Όηαλ αλνίγνπκε ηνλ ππνινγηζηή καο , θάπνηνο πξέπεη λα θνξηψζεη ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ζηε κλήκε RAM θαη απφ θάπνπ λα ην πάξεη. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα είλαη 

γξακκέλν ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή καο . Δδψ είλαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

άιιε κλήκε , πνπ ιέγεηαη μνήμη ROM . Απηή ε κλήκε πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο γηα 

ηε θφξησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην ζθιεξφ δίζθν ζηε κλήκε RAM . 

ηε κλήκε ROM βξίζθνληαη επίζεο θαηαγεγξακκέλεο φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ φιεο ηηο ζπζθεπέο εηζφδνπ-εμφδνπ ηνπ ππνινγηζηή καο : ζην BIOS ( Basic 

Input Output system δει. βαζηθφ ζχζηεκα εηζφδνπ εμφδνπ ) . Με ηε θφξησζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε κλήκε RAM , ν ππνινγηζηήο καο είλαη ζε ζέζε λα 

ζπληνλίζεη θαη λα ειέγμεη φιεο ηηο κνλάδεο πνπ ζπλδένληαη ζ΄ απηφλ. 

ηο εζωηεπικό ηηρ κενηπικήρ μονάδαρ ηος ςπολογιζηή  

Δθηφο απφ ηα κέξε ( κνλάδεο ) ηνπ ππνινγηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο , πνπ ζπλήζσο 

εξρφκαζηε ζε επαθή π.ρ. νζφλε , θεληξηθή κνλάδα , πιεθηξνιφγην , εθηππσηή θ.ι.π. , 

ππάξρνπλ θαη κνλάδεο κε πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία πνπ βξίζθνληαη αζέαηεο ζην 

http://users.sch.gr/epaganos/know_computer/knownew.htm
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εζσηεξηθφ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο . Απηέο νη κνλάδεο έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή καο .  

Μεξηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα ( βι ζηελ παξαπάλσ 

εηθφλα ) είλαη : 

Ο μικποεπεξεπγαζηήρ ή κενηπική μονάδα επεξεπγαζίαρ ή C.P.U. ( Central Processing Unit 

) 
 

Δίλαη έλα chip , ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα φιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή καο . 

Βξίζθεηαη πάλσ ζηε κεηξηθή πιαθέηα ( mother board ) .Σξνθνδνηείηαη κε δεδνκέλα 

απφ ην πιεθηξνιφγην ή απφ ηε κλήκε. Πξφθεηηαη γηα έλα ηζηπ ππξηηίνπ, ζην νπνίν 

έρνπλ ραξαρηεί κηθξνζθνπηθά θπθιψκαηα κε θσηνρεκηθή επεμεξγαζία.  

 

Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο απνηειείηαη εζσηεξηθά απφ έλα κεγάιν πιήζνο transistors δει. 

ειεθηξνληθνχο δηαθφπηεο πνπ επηηξέπνπλ ή απαγνξεχνπλ ηε δηέιεπζε ξεχκαηνο , 

θαηαρσξεηέο θαη αληηζηάηεο . Δπίζεο ππάξρνπλ εμαξηήκαηα πνπ εθηεινχλ 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη :  

- Σν εζσηεξηθφ ξνιφη πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ππφινηπσλ 

εμαξηεκάησλ ζηέιλνληαο πεξηνδηθά ζήκαηα . Ζ πεξίνδνο αλάκεζα ζε δπν ζήκαηα 

ιέγεηαη θχθινο ηνπ ξνινγηνχ . Όζν κηθξφηεξε είλαη ε πεξίνδνο ηφζν ηαρχηεξνο είλαη 

ν κηθξνεπεμεξγαζηήο , Ζ απφδνζε ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή κεηξηέηαη ζε ΜHz ή ζε 

GHz . 

- Ζ  αξηζκεηηθή θαη ινγηθή κνλάδα , πνπ εθηειεί ηηο αξηζκεηηθέο ή ινγηθέο πξάμεηο  

- Ζ  κνλάδα ειέγρνπ πνπ δηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ επεμεξγαζία  

Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ν κηθξνεπεμεξγαζηήο ζηέιλεη ηα απνηειέζκαηα πάιη 

πίζσ ζηε κλήκε ή ζε άιιε θαηεχζπλζε πνπ νξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα.  
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Σν πξψην PC ρξεζηκνπνηνχζε ην κηθξνεπεμεξγαζηή 8088 ηεο Intel - ελψ ηα επφκελα 

κνληέια βαζίζηεθαλ ζε φιν θαη ηζρπξφηεξνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο, ηνπο 8086, 80286, 

80386, 80486 θαη Pentium .  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο  

Η κύπια μνήμη 
 

Η μνήμη είλαη, κεηά ηνλ επεμεξγαζηή, ην ζεκαληηθόηεξν ηκήκα ελόο ππνινγηζηή. 

Σηε κλήκε είλαη πνπ απνζεθεύνληαη όιεο νη εληνιέο θαη πιεξνθνξίεο θάζε 

πξνγξάκκαηνο. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κλήκεο είλαη : η σωπηηικόηηηα θαη η 
ηασύηηηα.  

Όζν κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο έρεη ε κλήκε ηόζν κεγαιύηεξν είλαη ην θόζηνο ηεο.  

Ο ππνινγηζηήο έρεη δπν είδε ηζηπ απνζήθεπζεο κλήκεο: ηε RAM (Random Access 

Memory - κλήκε ηπραίαο πξνζπέιαζεο) θαη ηε ROM (Read Only Memory - κλήκε 

κόλν αλάγλσζεο). Απηά ηα ηζηπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηε μηηπική πλακέηα. Οη 

κλήκεο RAM ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ελόο πξνγξάκκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή. Τν πξόγξακκα, δειαδή, πνπ ζαο επηηξέπεη 

απηή ηε ζηηγκή λα δηαβάδεηε απηό ην θείκελν βξίζθεηαη ζηε RAM. Τν κεγαιύηεξν 

κεηνλέθηεκα ηεο κλήκεο RAM είλαη όηη ράλεη ηα δεδνκέλα ηεο κόιηο θιείζεηε ηνλ 

ππνινγηζηή ζαο θαη γηα απηό δελ κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη γηα καθξνρξόληα 

απνζήθεπζε. Η σωπηηικόηηηα ηεο κλήκεο κεηξηέηαη ζε Mbyte. Σήκεξα, νη 

πεξηζζόηεξνη ππνινγηζηέο δηαζέηνπλ από 64 σο 256 Mbytes RAM.  

 

Όηαλ έλα ζύζηεκα έρεη κεγάιε κλήκε βειηηώλεηαη ζεκαληηθά ε απόδνζή ηνπ , 

επεηδή ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε απηά πνπ δελ ρσξάλε ζηε κλήκε απνζεθεύνληαη 

ζε έλα κέξνο ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ , ν νπνίνο όκσο είλαη πνιύ πην αξγόο ζε ζρέζε 

κε ηε κλήκε . Καιό είλαη όηαλ αγνξάδνπκε ππνινγηζηή λα δεηάκε λα καο βάινπλ 

όζν ιηγόηεξα αξζξώκαηα ( modules ) κλήκεο γίλεηαη , ώζηε λα έρνπκε ειεύζεξν 

ρώξν γηα πηζαλέο αλαβαζκίζεηο . Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέιεηε λα ηνπνζεηήζεηε 

256ΜΒ κλήκε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, είλαη θαιύηεξν λα βάιεηε έλα module ησλ 

256ΜΒ αληί γηα 2 ησλ 128ΜΒ. 

Υπάξρνπλ 3 είδε κλήκεο RAM : H κλήκε DRAM ( δπλακηθή ) , πνπ ρξεηάδεηαη λα 

επαλαθνξηίδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηα 

δεδνκέλα ηεο θαη είλαη πην θζελή . Η SRAM ( ζηαηηθή ) , πνπ δηαηεξεί ηα δεδνκέλα 

http://pacific.jour.auth.gr/hardware/cpu.htm
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ηεο ζηαζεξά όζν ππάξρεη παξνρή ξεύκαηνο ,  δνπιεύεη ζε πνιύ πςειέο ηαρύηεηεο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κλήκε cache γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ επεμεξγαζηή . Είλαη 

όκσο αξθεηά αθξηβή . Τέινο ππάξρεη θαη ε κλήκε VRAM ( Video Ram ) πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ θάξηα νζόλεο γηα λα ζηέιλεη εηθόλεο ζηελ νζόλε .  

PROM : ( Programmable Read Only Memory ) Είλαη έλα ηζηπ κλήκεο ζην νπνίν 
κπνξεί λα απνζεθεπηεί έλα πξόγξακκα θαη είλαη κόληκε κλήκε  

EPROM : ( Erasable PROM ) Είλαη έλαο εηδηθόο ηύπνο κλήκεο PROM πνπ κπνξεί λα 

ζβεζηεί θαηά ηελ έθζεζή ηεο ζε ππεξηώδεο θσο .  


Οι ςποδοσέρ επέκηαζηρ και οι κάπηερ επέκηαζηρ

 

  

http://users.sch.gr/epaganos/know_computer/knownew.htm
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Πάλσ ζηηο ππνδνρέο επέθηαζεο ηνπνζεηνύληαη νη θάξηεο επέθηαζεο Π.ρ. ε θάξηα 
γξαθηθώλ , ε θάξηα δηθηύνπ , ε θάξηα δηθηύνπ θ.ι.π.  

Oη ππνδνρέο επέθηαζεο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 1) ISA όπνπ 

ζπλδένληαη θάξηεο παιαηόηεξεο γεληάο  (ηείλνπλ λα εμαθαληζηνύλ),  2) PCI πνπ 

είλαη ην ζεκεξηλό ζηαληαξ (νη πεξηζζόηεξεο θάξηεο επέθηαζεο ζπλδένληαη ζε 

απηέο) 3) AGP πνπ είλαη νη ππνδνρέο δηαζύλδεζεο κε ηελ κεγαιύηεξε ηαρύηεηα 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (ζπλήζσο εδώ ζπλδένληαη νη θάξηεο γξαθηθώλ) θαη 

ηειεπηαία νη PCI Express  

Μεξηθέο θάξηεο επέθηαζεο είλαη :  

Η κάπηα γπαθικών , πνπ ζπλδέεηαη κε εηδηθό θαιώδην εμσηεξηθά κε ηελ νζόλε. 

Είλαη ε πιένλ απαξαίηεηε θάξηα επέθηαζεο ζ' έλαλ ππνινγηζηή. Οηηδήπνηε αθνξά 

ηελ απεηθόληζε ζηελ νζόλε , είηε απηό είλαη γξαθηθά είηε παξάζπξα είηε βίληεν , 

εμαξηάηαη από ηελ θάξηα γξαθηθώλ. Η θάξηα γξαθηθώλ έρεη ην δηθό ηεο - 

εμεηδηθεπκέλν ζηελ επεμεξγαζία γξαθηθώλ - επεμεξγαζηή θαη θάπνηα πνζόηεηα 
κλήκεο .   

http://users.sch.gr/epaganos/know_computer/knownew.htm
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Η κάπηα ήσος , πνπ επηηξέπεη ηελ αλαπαξαγσγή ήρσλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί 

ζηνλ ππνινγηζηή ζε ςεθηαθή κνξθή. Αλαιακβάλεη επίζεο ηελ εηζαγσγή ήρσλ από 

ην πεξηβάιινλ, ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο 

ζην δίζθν. Όιεο νη θάξηεο ήρνπ δηαζέηνπλ ππνδνρέο γηα ερεία θαη κηθξόθσλν. 

Οξηζκέλεο θάξηεο ήρνπ δηαζέηνπλ επίζεο ππνδνρή MIDI, ε νπνία παξέρεη ηε 
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηνπ Η/Υ κε κνπζηθά όξγαλα. 

 

    Ο ήρνο θαηάιιεια ζπλδπαζκέλνο κε ηα άιια είδε πιεξνθνξίαο κπνξεί λα θάλεη 

κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ πην απνηειεζκαηηθή. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε π.ρ. ζε εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο . Αλ θαη νη ππνινγηζηέο δηαζέηνπλ 

θπθιψκαηα ήρνπ, ε απφδνζε είλαη πξαγκαηηθά "απαξάδεθηε", έηζη απαηηείηαη εηδηθή 

θάξηα ήρνπ (sound card). 

   Οη ερεηηθέο πεγέο πνπ ζπλδένληαη πάλσ ζηελ θάξηα ήρνπ ζηέιλνπλ ζήκαηα πνπ 

ιέγνληαη αλαινγηθά ζήκαηα . Σν πξφβιεκα είλαη φηη ν ππνινγηζηήο αληηιακβάλεηαη 

κφλν ςεθηαθά ζήκαηα ( 0 , 1 ) . Γη΄ απηφ ην ιφγν - δειαδή ηελ κεηαηξνπή ησλ 

αλαινγηθψλ ζεκάησλ ζε ςεθηαθά - ππάξρεη ζε θάζε θάξηα ήρνπ έλαο κεηαηξνπέαο 

http://users.sch.gr/epaganos/know_computer/knownew.htm
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αλαινγηθνχ ζε ςεθηαθφ ζήκα ( Analog to digital convert - ADC ) , πνπ θάλεη ηελ 

ςεθηνπνίεζε ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο . 

    Λακβάλνληαη δείγκαηα (sampling size) ησλ 8 , 16 , 32 θ.ι.π. bits απφ ην 

αλαινγηθφ ζήκα   Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα κνλφ θαλάιη ηφηε παξάγεηαη 

κνλνθσληθφο ήρνο, ελψ φηαλ έρνπκε δπν θαλάιηα ήρνπ παξάγεηαη ζηεξενθσληθφο 

ήρνο. 

    Ο ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο (sampling rate) δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ 

ζπιιέγνληαη αλά δεπηεξφιεπην. Μεξηθέο ηππηθέο δεηγκαηνιεςίεο είλαη ζηα 11,22 θαη 

44,1 KHz. . Μηα θαιή απφδνζε επηηπγράλεηαη κε δεηγκαηνιεςία ζηα 44,1 KHz κε 

κέγεζνο δείγκαηνο 16 bits ζε δπν θαλάιηα ήρνπ (πνηφηεηα κνπζηθνχ CD). Σν κέγεζνο 

ηνπ αξρείνπ πνπ δεκηνπξγείηαη απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

θαη ν ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο . 

 

 

MIDI  

   Ζ θάξηα ήρνπ δηαζέηεη κηα ππνδνρή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είηε απφ έλαλ νδεγφ 

joystick είηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ είζνδν-έμνδν (input-output) ερεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε δπαδηθή κνξθή κεηαμχ ηνπ ππνινγηζηή θαη δηαθφξσλ κνπζηθψλ 

ειεθηξηθψλ νξγάλσλ . Οη πιεξνθνξίεο απφ ην κνπζηθφ φξγαλν πνπ ιακβάλνληαη 

κέζσ ηεο ζχξαο MIDI είλαη : ν ηφλνο, ε δηάξθεηα θαη ε έληαζε θάζε λφηαο . 

Μπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα ηηο πιεξνθνξίεο απηέο λα ηηο απνζεθεχζνπκε ζε έλα αξρείν 

( ζπλήζσο κε θαηάιεμε .MID ) . Σν κέγεζνο ησλ αξρείσλ MIDI είλαη κηθξφ ζε 

ζχγθξηζε κε ην κέγεζνο ελφο αξρείνπ WAV . 
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Η κάπηα δικηύος , πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδέζνπκε ππνινγηζηέο κεηαμύ 
ηνπο ζε θνληηλή απόζηαζε (πρ. κέζα ζην ίδην θηίξην). 

 

 

Η κάπηα video καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα εκθαλίζνπκε θηλνύκελε εηθόλα 

ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή, κε πνηόηεηα παξόκνηα απηήο ηεο πξαγκαηηθήο 

ηειεόξαζεο.  

http://users.sch.gr/epaganos/know_computer/knownew.htm
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 Πεγή ηεο εηθόλαο κπνξεί λα είλαη κηα βηληενθάκεξα πνπ ηε ζπλδένπκε ζηελ θάξηα 

video.  

Υπάξρνπλ βαζηθά δπν ηύπνη ηεο θάξηαο video . Ο πξώηνο ηύπνο απνηππώλεη 

κεκνλσκέλα θαξέ θαη άξα δελ ππάξρεη θίλεζε . Μπνξεί βέβαηα θαλείο αλ 

απνηππώζεη δηαδνρηθά θαξέ θαη ηα παξνπζηάζεη κε γξήγνξε δηαδνρή λα 

δεκηνπξγήζεη θίλεζε . Απηόο ν ηύπνο ηεο θίλεζεο είλαη ε βάζε ησλ πεξηζζνηέξσλ 

θηλνύκελσλ εηθόλσλ ζηα πνιπκέζα . Ο δεύηεξνο ηύπνο θίλεζεο επηηξέπεη ηελ 

απνηύπσζε εηθόλαο κε πιήξε θίλεζε θαη ηελ απνζήθεπζε ζε έλα video clip αξρείν 

. Ο ρώξνο απνζήθεπζεο είλαη πξνθαλώο ηώξα πνιύ κεγαιύηεξνο  .  


Ο ζκληπόρ δίζκορ

 

Ο ζθιεξόο δίζθνο είλαη ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν γηα ηε κόληκε 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ . Η ρσξεηηθόηεηά ηνπ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηε 

ρσξεηηθόηεηα ησλ ππόινηπσλ καγλεηηθώλ ή νπηηθώλ κέζσλ . Π.ρ. ελώ ε 

ρσξεηηθόηεηα κηαο δηζθέηαο είλαη 1,44 ΜΒ , ελόο CD πεξίπνπ 700 ΜΒ , ελόο DVD 

4,7 GB , θαηαζθεπάδνληαη ζθιεξνί δίζθνη κε όιν θαη κεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα ( 
π.ρ. 120 GB θαη αθόκα κεγαιύηεξνη ) .  

Σην ζθιεξό δίζθν βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα κεηαμύ ησλ άιισλ ην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα ηνπ ππνινγηζηή ( π.ρ. ηα windows ή θάπνην άιιν ) θαη ηα αξρεία πνπ 

δεκηνπξγνύκε κε ηε βνήζεηα δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ . Τν ζεκαληηθόηεξν 

κεηνλέθηεκα πνπ έρεη ν ζθιεξόο δίζθνο ζε ζρέζε κε ηε κλήκε είλαη ε ρακειή ηνπ 
ηαρύηεηα ζε ζρέζε κε απηή.   

 

 

 

http://users.sch.gr/epaganos/know_computer/knownew.htm
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4η ενότητα: Τεχνικά ςχέδια του έργου 
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5η ενότητα: Φωτογραφίεσ τησ καταςκευήσ 
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6η ενότητα: Εκτίμηςη του κόςτουσ καταςκευήσ 
Υλικά Τιμή 

Πλατιά Ταινία Μαφρου Χρώματοσ 1,50€ 

Μαφρο Σπρζι 2,50€ 

 

 7η ενότητα: Κατάλογο εργαλείων και υλικών 
Εργαλεία Υλικά 

Κόφτησ Κόντρα Πλακζ Θαλάςςησ  

Ψαλίδι Πλατιά Ταινία Μαφρου Χρώματοσ 

Κόλλα Μαφρο Σπρζι 

 Χαρτί 
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8η ενότητα: Φωτογραφίεσ του θέματοσ
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9η ενότητα: Η επίδραςη του θέματοσ ςτην κοινωνία και ςτο 

περιβάλλον 
ΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΠΟΤ ΔΠΗΦΔΡΟΤΝ ΣΖ ΕΩΖ ΜΑ 

 

1) Οηθνλνκηθή Γηάζηαζε 

 

 

* Ζ Πιεξνθνξηθή ζηξαηεγηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο 

 

Ο νηθνλνκηθφο ηνκέαο είλαη ζίγνπξα έλαο απφ ηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ βαζηά 

επεξεαζηεί απφ ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ π Νέεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο 

(ρψξεο θαη εηαηξείεο) έρνπλ εκθαληζηεί, πνπ ζηεξίδνπλ ζρεδφλ 

 

νινθιεξσηηθά ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηε βηνκεραληθή πνιηηηθή θαη παξαγσγή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ 

νηθνλνκηθή ζεκαζία πνπ παξνπζηάδνπλ νη βηνκεραλίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ ζηεξίδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζην φηη απνηεινχλ: 

 

* . Βηνκεραληθνχο θιάδνπο αηρκήο ζε πιήξε εμέιημε. 

 

* . Μνλάδεο παξαγσγήο κεζφδσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ηε 

Γηνίθεζε 

 

* . Μνλάδεο παξαγσγήο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ γηα ηνπο πνιίηεο. 

 

* Οη κεγάιεο αιιαγέο 

 

 

Με ηε καδηθή εηζαγσγή ησλ ηερληθψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

πιηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα απνθηνχλ λέεο δηαζηάζεηο. 

Ζ επηζηεκνληθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε νιφθιεξε ε 

δνκή ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ ηνλ 

εηθνζηφ αηψλα, ακθηζβεηείηαη φιν θαη ζπρλφηεξα. 

 

Ζ πιεξνθνξηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζίαο απαηηεί λέεο κνξθέο νξγάλσζεο, 

γεγνλφο πνπ ζέηεη πνιπάξηζκα εξσηήκαηα. Πνηά είλαη θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα λέα 

κνληέια παξαγσγήο; Οη γλψζεηο πνπ απνθηνχκε ζην ρνιείν θαη ζην Παλεπηζηήκην 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγσγήο; Πψο νξίδνληαη νη λέεο 

απαηηνχκελεο εμεηδηθεχζεηο; Πψο ζα πξνζαξκνζηεί ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη 

αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε απηέο ηηο λέεο εμεηδηθεχζεηο; Πψο απηνί πνπ 

ήδε δνπιεχνπλ ζα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο ηνπο; Σν επάγγεικα πνπ αξρίδνπκε ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο καο ζα 
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είλαη ην ίδην ζε φιε καο ηελ επαγγεικαηηθή δσή; 

 

 

* Ζ βηνκεραλία ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ 

 

Έλαο λένο βηνκεραληθφο θιάδνο, ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξνο, έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ 

ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία: απηφο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο. ν θιάδνο απηφο, κε ηελ πην ξαγδαία ίζσο αλάπηπμε ζην ρψξν ηεο 

παξαγσγήο, απνηειείηαη απφ ηε βηνκεραλία θαηαζθεπήο πιηθνχ ππνινγηζηψλ, ηε 

βηνκεραλία αλάπσμεο ινγηζκηθνχ θαη ηε βηνκεραλία ηειεπηθνηλσληψλ. Άιινηε ζε 

ζηελή ζπλεξγαζία, άιινηε ζε ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ, νη δηάθνξεο εηαηξείεο 

ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ απνηεινχλ ζήκεξα ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ησλ 

ηερλνινγηψλ πνπ πξνδηαγξάθνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εμέιημε ζηνλ εηθνζηφ πξψην 

αηψλα. 

 

 

* Πιεξνθνξηνπνηεζε ηεο Κνηλσλίαο 

 

Σν δήηεκα ηεο πιεξνθνξηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο απνηειεί γηα πνιιέο Κπβεξλήζεηο 

θαη πνιηηηθνχο ππεχζπλνπο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πξνο επίιπζε, ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα. Κεληξηθφο ζηφρνο, ε επίηεπμε νηθνλνκηθήο 

αλάθακςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο πνιχπιεπξεο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηηο δηάθνξεο 

ρψξεο, κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηνπο δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θπξίσο ζην δεπηεξνγελή θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, κεηψλεη ηηο 

Κξαηηθέο δαπάλεο θαη δεκηνπξγεί λέεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. ηα πιαίζηα απηά ε 

εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ άιιαμε 

ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ, ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θιπ. Παξάιιεια, δεκηνχξγεζε θξαδαζκνχο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, 

θαζηζηψληαο ρσξίο ιφγν χπαξμεο πνιιά επαγγέικαηα ή πεξηνξίδνληαο νπζηαζηηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θάπνησλ άιισλ. Ζ πιεξνθνξηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζπληζηά έλα 

απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηεο αχμεζεο ησλ αλέξγσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

 

 

* Σα επαγγέικαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ε ξαγδαία είζνδφο ηεο ζε φινπο ηνπο 

ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο νδήγεζε ζηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο λέσλ 

εμεηδηθεχζεσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ επαγγεικάησλ. 

Πέξα απφ ηα εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλσλ ζε φιν ηνλ θφζκν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

Πιεξνθνξηθή σο εξγαιείν, αλαπηχρζεθαλ θαη ηα λέα επαγγέικαηα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. Σα επαγγέικαηα απηά γλσξίδνπλ παξάιιειε αλάπηπμε κε ηελ ίδηα 

ηελ Πιεξνθνξηθή, θαη εμειίζζνληαη πνιχ γξήγνξα θαη πνιιέο θνξέο κε ηξφπν 

απξφβιεπην. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία ησλ "ππεξιεσθφξσλ ηεο πιεξνθνξίαο" ζα 
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αλαδηαξζξψζεη ηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεπψο ζα δεκηνπξγήζεη λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα θαηαξγήζεη πνιιέο ππάξρνπζεο. 

2) Πνιηηηθή δηάζηαζε 

 

Ζ πιεξνθνξηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο, πέξα απφ ηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη 

ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, επηδξά θαηαιπηηθά ζηνλ θαηακεξηζκφ θαη ηελ άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο. Πνιιέο ζηνηρεηψδεηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο 

ειεπζεξίεο ακθηζβεηνχληαη ή ζέηνληαη ζε θίλδπλν, ελψ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

αληίζηνηρε δηαπίζησζε θαη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δεκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ηεο 

θνηλσλίαο. 

 

 

 

* Πιεξνθνξηθή θαη άζθεζε ηεο εμνπζίαο 

 

 

Ζ άζθεζε ηεο εμνπζίαο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, απαηηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ έιεγρν 

ηεο πιεξνθνξίαο: ε ιήςε απνθάζεσλ πξνυπνζέηεη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε απφ 

απηφλ πνπ πξέπεη λα απνθαζίζεη. Γηα παξάδεηγκα νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Κξάηνπο θαη ε εθνξία πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε δηεχζπλζε θαζψο θαη ηα εηζνδήκαηα 

ησλ θνξνινγνχκελσλ. ν δηεπζπληήο κηαο Δπηρείξεζεο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ηάζεηο 

ηεο αγνξάο γηα λα πξνγξακκαηίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

 

Ζ πιεξνθνξία επίζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Οη δηαθεκηζηηθέο 

θακπάληεο, ε πνιηηηθή πξνπαγάλδα θαη νη δεκνζθνπήζεηο επηβεβαηψλνπλ ηελ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε θαζεκεξηλά. ην ζχγρξνλν θφζκν ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη 

ν έιεγρνο ησλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο ζπλδένληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, γεγνλφο πνπ 

εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ειεπζεξίεο. 

 

 

 

* Πιεξνθνξηθή θαη ειεπζεξίεο 

 

Σα αξρεία ησλ ππνινγηζηψλ ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο θάζε κνξθήο πνπ αθνξνχλ 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αηφκσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Ζ αχμεζε ηεο 

ππνινγηζηηθήο δχλακεο θαη ησλ κέζσλ απνζήθεπζεο επηηξέπνπλ ζηηο κέξεο καο 

επεμεξγαζία ηεξάζηηνπ πιήζνπο δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ δπλαηφηεηα 

δηαζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ αξρείσλ, ε ηαθηηθή ελεκέξσζή ηνπο, ε δπλαηφηεηα 

αληηγξαθήο θαη νη δηάθνξεο δηεξγαζίεο ηαμηλφκεζεο, ζπγρψλεπζεο θαη επηινγήο 

ζπληζηνχλ έλα λέν δεδνκέλν ζην ζχγρξνλν θφζκν. Οη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν (νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηφπνο θαηνηθίαο, 

πνιηηηζηηθέο πξνηηκήζεηο, πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηνπνίεζε, 
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θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θιπ.) είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα 

ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

βαζηθέο αηνκηθέο ειεπζεξίεο. Ο πνιίηεο δελ κπνξεί λα εθπίπηεη ζε έλα αξηζκφ ή έλα 

θσδηθφ, ε ηδησηηθή δσή πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζεβαζηή. Σα αηνκηθά ζηνηρεία πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηα αξρεία είλαη ζε ζέζε λα δηαξξεχζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

βάξνο απηνχ ηνλ νπνίν αθνξνχλ. Δπίζεο, ε δηαξξνή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ έληαμε 

ζε επαγγεικαηηθέο ή ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο, πνιηηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε βαζηθέο αηνκηθέο θαη δεκφζηεο ειεπζεξίεο: (ην δηθαίσκα ηεο 

έθθξαζεο, ηεο ζθέςεο, ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο θπθινθνξίαο θιπ.). 

 

 

 

* Πιεξνθνξηθή θαη θνηλσληθφο έιεγρνο 

 

Ζ Πιεξνθνξηθή, κε ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, επηηξέπεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επεμεξγαζηψλ θαη κειέηε ζηνηρείσλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ απφ 

απφζηαζε. Σν γεγνλφο απηφ ζέηεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη ελέρεη θηλδχλνπο γηα ηηο 

αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ηε δεκνθξαηία. Οη Βάζεηο Γεδνκέλσλ επηηξέπνπλ ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε δηάθνξα αξρεία. Με ηε 

δπλαηφηεηα απηή κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο Βάζεηο 

Γεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν θαη λα δεκηνπξγεζεί ην πξνθίι 

ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα πνιχηηκεο γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη 

Οξγαληζκνχο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξνληαη 

γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ησλ πειαηψλ ηνπο ή ζε δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο αγνξαζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ. 

 

 

 

* Πιεξνθνξηθή θαη Γεκνθξαηία 

 

Σα δηάθνξα πνιηηηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηνχλ αλ δελ 

ππάξρεη θαηνρχξσζε θαη αλάπηπμε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Ζ χπαξμε λφκσλ πνπ 

λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο πνιίηεο απφ ηελ άθξηηε ρξήζε ησλ αξρείσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ, 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνθξαηίαο -. Κάζε 

πνιίηεο πξέπεη επίζεο λα έρεη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε. 

Μφλν ζηα πιαίζηα απηά ζα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα απνθαζίδεη, λα ειέγρεη, λα 

θάλεη ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. 
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10η ενότητα: Βιβλιογραφία-Πηγέσ πληροφόρηςησ 
 

http://cgi.di.uoa.gr/~std06014/ergasia.html 

 

http://dide.flo.sch.gr/Plinet/HistoryComputers.html 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/ 

 

http://users.sch.gr/epaganos/know_computer/knownew.htm 

 

http://www.asda.gr/tee02per/manpap/educat16.html 
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