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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε-
πιστήµονες που δούλευαν για τον αµερικανικό στρατό αποπειράθηκαν, για πρώτη φορά,
να εµφανίσουν µαθηµατικά δεδοµένα σε µια οθόνη. Το πεδίο έχει επεκταθεί πολύ πέρα από
το χώρο των οπλικών συστηµάτων, στην επιχείρηση, την ψυχαγωγία, την τέχνη, τους σχε-
διαστές.

Η εύρεση, αποθήκευση, επεξεργασία και µετάδοση της πληροφορίας είναι σηµαντι-
κότατο θέµα που απασχολεί την καθηµερινή ζωή.

Η κοινωνία της πληροφορίας είναι ένας γενικότερος όρος που χρησιµοποιείται για να
περιγράψει την λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών.

Η είσοδος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καθηµερινή ζωή ανέδειξε την χρησι-
µότητα της επεξεργασίας της. Κοινωνία της πληροφορίας και ηλεκτρονικοί υπολογιστές εί-
ναι έννοιες στενά συνδεδεµένες.

Σκοπός της κοινωνίας της πληροφορίας είναι να κάνει την ζωή του πολίτη πιο εύκολη.
Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (στην εργασία και όλο και περισσότερο και στο
σπίτι) για την επίτευξη του σκοπού αυτού κρίνεται αναπόφευκτη.

Οι υπολογιστές µπορούν να πάρουν πολλές διαφορετικές µορφές. Μας επιτρέπουν να
επεξεργαζόµαστε πληροφορίες και να εκτελούµε συγκεκριµένες διαδικασίες πολύ πιο γρή-
γορα, απ’ ότι αν τις κάναµε µόνοι µας.

Τα τελευταία χρόνια ο όρος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής επαναλαµβάνεται συνεχώς
και µε αυξανόµενο ρυθµό. Σήµερα ο Η/Υ έφτασε να πουλιέται ακόµα και στα super-market, να
βρίσκεται στα σπίτια µας, στην εκπαίδευση, στις τράπεζες, στα καταστήµατα, στη βιοµη-
χανία. ∆εν θα ήταν καθόλου υπερβολικό να πούµε πως δεν υπάρχει ουσιαστικά τοµέας της ε-
πιστήµης, στον οποίο να µη γίνεται εκτεταµένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο άνθρωπος, από τα πρώτα βήµατα του πολιτισµού του εφεύρισκε διαρκώς διάφο-
ρους τρόπους και µηχανές για να διευκολύνει τη διαβίωσή του.

Άρχισε πρώτα να µετρά και από ότι γνωρίζουµε αυτό ξεκίνησε χιλιετηρίδες πίσω. Για
την εκτέλεση απλών υπολογισµών επινόησε το αριθµητάριο (άβακας) από το 2000 π.Χ. το ο-
ποίο χρησιµοποιείται ακόµα και σήµερα στις πρώτες βαθµίδες της εκπαίδευσης.

Οι πρώτες µηχανές ήταν βασισµένες στις ανάγκες των Μαθηµατικών Επιστηµών, γι’
αυτό και οι µαθηµατικοί ήταν οι επινοητές των πρώτων υπολογιστικών συσκευών.

Στα µέσα της δεκαετίας του ‘40 κάνει την εµφάνισή του ο πρώτος Ηλεκτρονικός Υπο-
λογιστής. Ήταν η εποχή που η τεχνολογία στάθηκε ικανή να πραγµατοποιήσει την κατα-
σκευή του.

1η ΓΕΝΙΑ Η/Υ
Ο πρώτος Η/Υ λειτούργησε το 1945 στο Πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνια.
Το όνοµα αυτού ENIAC. Ήταν ένας τεράστιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ο οποίος ζύ-

γιζε 30 τόνους και καταλάµβανε περίπου 140m2 χώρο. Απαιτούσε δε 300KW ρεύµα και µπο-
ρούσε να εκτελεί το πολύ 5.000 προσθέσεις & αφαιρέσεις και 300 πολλαπλασιασµούς το
δευτερόλεπτο. Αποσύρθηκε από την κυκλοφορία το 1955 και χρησιµοποιήθηκε µέχρι τότε
για στρατιωτικούς σκοπούς.

2η ΓΕΝΙΑ Η/Υ:
Με την ανακάλυψη των ηµιαγωγών (transistors) γύρω στα µέσα της δεκαετίας του

‘50 τα πράγµατα βελτιώθηκαν κάπως. Οι ηλεκτρονικές λυχνίες αντικαταστάθηκαν από τους
ηµιαγωγούς µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η ταχύτητα εκτέλεσης υπολογισµών και να µειωθεί ο
όγκος. Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές αυτοί αποτελούν τη δεύτερη γενιά υπολογιστών.

Το 1955 η bell Laboratories κατασκεύασε τον πρώτο υπολογιστή εξ ολοκλήρου από η-
µιαγωγούς. Τον ονόµασε TRADIC και είχε τη δυνατότητα να εκτελέσει περίπου 62.00 πράξεις
το δευτερόλεπτο.

3η ΓΕΝΙΑ Η/Υ:
Από τις αρχές του 1960 οι εξελίξεις ήταν ταχύτατες και οι τεχνολογικές εφευρέσεις

βοηθούσαν στην εξέλιξη και βελτίωση των Η/Υ. Καθοριστικό σηµείο στην εξέλιξή τους α-
ποτέλεσε η χρήση των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.

Το 1958 η Texas Instruments κατασκεύασε τον πρώτο υπολογιστή µε ολοκληρωµένα
κυκλώµατα.

Με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας ο όγκος των υπολογιστών µειώθηκε σηµαντικά.
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4η ΓΕΝΙΑ Η/Υ:
Με την εφεύρεση των µικροεπεξεργαστών, ολοκληρωµένων δηλ. κυκλωµάτων µπαί-

νουµε στην τέταρτη γενιά υπολογιστών. Οι υπολογιστές αυτοί είναι πολύ γρήγοροι, οικονο-
µικότεροι και καταλαµβάνουν πολύ µικρότερο χώρο σε σχέση µε τους υπολογιστές των
προηγούµενων γενεών. Η εταιρία που κατασκεύασε πρώτη ένα τέτοιο µικροεπεξεργαστή ή-
ταν η Intel. Οι υπολογιστές που κατασκευάστηκαν τότε ήταν οι άµεσοι πρόγονοι των σηµε-
ρινών υπολογιστών.

5η ΓΕΝΙΑ Η/Υ:
Φυσική εξέλιξη από εδώ και στο εξής ήταν η δηµιουργία µικροεπεξεργαστών µε µε-

γαλύτερη ταχύτητα.
Τα χαρακτηριστικά των Η/Υ της 5ης Γενιάς που άρχισε το 1985 και εξελίσσεται ακόµα

είναι:
• Τροµακτικές ταχύτητες επεξεργασίας
• Τεράστιες αποθηκευτικές ικανότητες
• ∆υνατότητα άµεσης σύνδεσης του µηχανήµατος µε το ανθρώπινο περιβάλλον και

προσπάθειες για κατασκευή «έξυπνων» µηχανών, δηλαδή µηχανών που σκέπτονται παρό-
µοια µε τον ανθρώπινο νού.

3



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές είναι ένα σύνολο από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρ-
τήµατα, όπου επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδοµένα.

Οι Η/Υ δηµιούργησαν µια νέα επιστήµη στην Πληροφορική, η οποία έχει αντικείµενο τη
συλλογή, αποθήκευση, µετάδοση και επεξεργασία δεδοµένων, για την παραγωγή πληρο-
φοριών και τη λήψη αποφάσεων.

Ο γενικός τρόπος λειτουργίας των Η/Υ, για την επίλυση προβληµάτων ή εκτέλεση ε-
φαρµογών, φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

∆εδοµένα είναι το σύνολο των πρωτογενών στοιχείων, τα οποία συλλέγονται για την ε-
πίλυση του εκάστοτε προβλήµατος.

Επεξεργασία είναι η διαχείριση των δεδοµένων µας για την παραγωγή πληροφοριών,
που εκτελεί η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας του Η/Υ.

Πληροφορία είναι η εµφάνιση, στην οθόνη ή σε χαρτί ε-
κτύπωσης, των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας των δε-
δοµένων.
Θα πρέπει να ξέρουµε ότι οι υπολογιστές από µόνοι τους

δεν µπορούν να κάνουν τίποτα, γιατί απλά δεν υπάρχει η
γνώση. Οι υπολογιστές δεν γνωρίζουν µαθηµατικά, για πα-
ράδειγµα, απλά έχουν προγραµµατιστεί να κάνουν κάποιες
συγκεκριµένες ενέργειες ή λειτουργίες, εφόσον τους δοθεί
η ανάλογη εντολή. Αυτό είναι ως συνέπεια το γεγονός ότι ό-
ποιο λάθος αποτέλεσµα παράγεται συνήθως είναι αποτέ-
λεσµα λανθασµένης χρήσης από ανθρώπινο παράγοντα
(εκτός από τις µηχανικές βλάβες που µπορεί να προκαλέ-
σουν κάποιο σφάλµα κατά τη χρήση ενός υπολογιστή).

Κάθε υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από το υλικό
(hardware) και το λογισµικό (Softwaare).

Το υλικό (hardware) του υπολογιστή είναι το σύνολο των συσκευών που απαρτίζουν
το υπολογιστικό σύστηµα.

Το υλικό περιλαµβάνει την οθόνη, τον εκτυπωτή, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο κ.α. Υ-
λικό λοιπόν είναι οποιοδήποτε τµήµα ενός υπολογιστή που µπορείτε να δείτε και να αγγίξετε.

Το λογισµικό (Software) ορίζεται ως το σύνολο των προγραµµάτων, τα οποία µπορούν
να «τρέξουν» από το υπολογιστικό σύστηµα.

Εισοδος
δεδομένων

Επεξεργασία
δεδομένων

Εξοδος
πληροφοριών
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η/Υ

Οι µεγάλοι υπολογιστές (mainframes): Είναι τα µεγάλα
συστήµατα υπολογιστών γενικής χρήσης. Χρησιµοποιείται
για την αποθήκευση µεγάλου όγκου δεδοµένων, όπως λο-
γαριασµούς τραπεζών, φορολογικά δεδοµένα, λογαρια-
σµούς πελατών και πληροφορίες µισθοδοσίας. Οι υπολο-
γιστές αυτοί έχουν µεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας, δισε-
κατοµµυρίων εντολών ανά δευτερόλεπτο. ∆ιαθέτει τερά-

στια υπολογιστική ισχύ, κύρια µνήµη της τάξεως των Gigabytes, πολλές µονάδες µαγνητικών
δίσκων, πολλές τερµατικές µονάδες.

Οι µικροϋπολογιστές (microcomputers): Είναι οι
γνωστοί προσωπικοί υπολογιστές (PC) που τα τελευταία
χρόνια έχουν φέρει επαναστατικές αλλαγές στο χώρο
της Πληροφορικής. Σε αυτούς, η Κ.Μ.Ε., βρίσκεται µέσα
σ΄ ένα και µόνο ολοκληρωµένο κύκλωµα. Η εξέλιξη στην
κατασκευή και στις δυνατότητες των σύγχρονων µικροε-
πεξεργαστών είναι τέτοια ώστε οι µικροϋπολογιστές να α-
νταγωνίζονται σε λειτουργίες τους υπολογιστές µεσαί-
ου µεγέθους.

Οι Φορητοί υπολογιστές (Notebook). Μας δίνουν πολλές
δυνατότητες εξαιτίας της εύκολης µετακίνησής τους. Οι
βελτιώσεις στους φορητούς Η/Υ είναι ραγδαίες και η υπο-
λογιστική ισχύς τους αυξάνει συνεχώς. Εξαιτίας του µι-
κρότερου µεγέθους τους, είναι ακριβότεροι από ένα προ-
σωπικό υπολογιστή ιδίων δυνατοτήτων.
Χρησιµοποιούνται από επιστήµονες, ερευνητές, διευθυ-
ντές ή στελέχη επιχειρήσεων και από όσους ταξιδεύουν
συχνά και χρειάζονται τον υπολογιστή τους.

Η τάση για ολοένα µικρότερους υπολογιστές έχει σαν αποτέλε-
σµα, να κατασκευάσουν φορητοί υπολογιστές, οι οποίοι ανάλογα µε
το µέγεθός τους διακρίνονται σε υπολογιστές παλάµης (palmtop) και
στους προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς (PDA - Personal Digital As-
sistant). Χρησιµοποιούνται κυρίως σαν ατζέντες, σηµειωµατάρια, α-
ριθµοµηχανές και παρέχουν, επίσης, πρόσβαση στο Internet.

5


