Ηλεκτρονικοί
Υπολογιςτέσ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ

• Είναι μια μθχανι
καταςκευαςμζνθ κυρίωσ από
ψθφιακά θλεκτρονικά
κυκλϊματα και
δευτερευόντωσ από θλεκτρικά
και μθχανικά ςυςτιματα, και
ζχει ωσ ςκοπό να
επεξεργάηεται πλθροφορίεσ.
• Ζνασ θλεκτρονικόσ
υπολογιςτισ μπορεί να
επεξεργαςτεί εκατομμφρια
εντολϊν ςε λίγα
δευτερόλεπτα.
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ε τι μασ χρθςιμεφουν οι
υπολογιςτζσ
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ
θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ
επικοινωνία μεταξφ ανκρϊπων
διαςκζδαςθ
επεξεργαςία & ςυγγραφι κειμζνων
αποκικευςθ αρχείων
μάκθςθ – εκπαίδευςθ, κ.α.
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Τλικό και Λογιςμικό
Ζνασ Ηλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ ζχει δφο κφρια μζρθ το υλικό και το λογιςμικό.
Σο υλικό μζροσ (hardware) του
Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι
αναφζρεται ςε όλα τα μθχανικά
μζρθ που ςχετίηονται με τον
θλεκτρονικό υπολογιςτι.
Αποτελείται από όλα εκείνα τα μζρθ
του υπολογιςτι που ζχουν υλικι
υπόςταςθ, όπωσ το πλθκτρολόγιο,
το ποντίκι, θ οκόνθ, θ κεντρικι
μονάδα επεξεργαςίασ, κ.α.

Σο λογιςμικό (software) είναι μια ςειρά
από προγράμματα, που επιτρζπουν
ςτον υπολογιςτι να εκτελζςει
ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ.
Ένα ςθμαντικό λογιςμικό που
ονομάηεται «Λειτουργικό φςτθμα»
είναι προγράμματα που διαχειρίηονται
τισ ςυνολικζσ λειτουργίεσ του
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (π.χ.
Μicrosoft Windows, Android, iOS,
Linux, Mac OS X.)
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Ποια τα μζρθ ενόσ θλεκτρονικοφ
υπολογιςτι (1)
Η Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ
ι επεξεργαςτισ είναι ο πυρινασ
του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Ζχει
τα θλεκτρονικά κυκλϊματα για τθν
επεξεργαςία των δεδομζνων
ειςόδου. Επίςθσ εκεί ελζγχεται θ
λειτουργία του Η/Υ και εκτελοφνται
βαςικζσ λειτουργίεσ διαςφνδεςθσ
και μεταβίβαςθσ εντολϊν.
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Ποια τα μζρθ ενόσ θλεκτρονικοφ
υπολογιςτι (2)
Το ποντίκι είναι μια ςυςκευι ειςόδου (δθλαδι μζςω
αυτισ ειςζρχονται δεδομζνα) του Η/Υ που
χρθςιμοποιείται για να δείξετε και να επιλζξετε
αντικείμενα πάνω ςτθν οκόνθ του θλεκτρονικοφ ςασ
υπολογιςτι.
Το ποντίκι ζχει ςυνικωσ δυο κουμπιά: ζνα αριςτερό
κουμπί για αριςτερό κλικ και ζνα δεξί για δεξί κλικ.
Πολλά ποντίκια ζχουν επίςθσ ζνα τροχό ανάμεςα ςτα
δυο κουμπιά που επιτρζπει τθν ομαλι κφλιςθ.
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Ποια τα μζρθ ενόσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι

Το πλθκτρολόγιο είναι ςυςκευι ειςόδου του Η/Υ και
χρθςιμοποιείται για να δακτυλογραφθκεί το κείμενο, ακριβϊσ
όπωσ παλιά θ γραφομθχανι. Εκτόσ από γράμματα και
αρικμοφσ, ζχει επίςθσ και λειτουργικά κουμπιά.
Η πάνω ςειρά περιζχει τα «πλικτρα λειτουργιϊν» για
διαφορετικζσ λειτουργίεσ. Στθν αριςτερι πλευρά του
πλθκτρολογίου, βλζπουμε το «αρικμθτικό πλθκτρολόγιο» που
χρθςιμοποιείται για να ειςάγονται γριγορα οι αρικμοί.
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Ποια τα μζρθ ενόσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι
Η περιοχι ςτθν οποία
εμφανίηονται οι πλθροφορίεσ
ονομάηεται οκόνθ.
Είναι ςυςκευι εξόδου του Η/Υ
γιατί μζςω τθσ οκόνθσ γίνεται θ
ζξοδοσ των πλθροφοριϊν και των
δεδομζνων που ζχει
επεξεργαςτεί ο Η/Υ. Η οκόνθ μαηί
με το ποντίκι και το
πλθκτρολόγιο είναι τα κφρια
μζρθ αλλθλεπίδραςθσ
ανκρϊπου-μθχανισ.
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Ποια τα μζρθ ενόσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι
• Ο ςκλθρόσ δίςκοσ (Hard Disk Drive) είναι
θ αποκθκευτικι ςυςκευι που
χρθςιμοποιείται για να αποκθκεφει τα
δεδομζνα του Η/Υ. Στα περιςςότερα
ςυςτιματα, ο ςκλθρόσ δίςκοσ ενεργεί ωσ
πρωτεφουςα αποκικευςθ (κφρια) και
αποκθκεφει ςχεδόν όλα τα αρχεία
προγραμμάτων και άλλα δεδομζνα. Οι
ςκλθροί δίςκοι μποροφν να
αποκθκεφςουν πολφ μεγάλο ποςό
πλθροφοριϊν ανάλογα τθ χωρθτικότθτά
τουσ.
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Ποια τα μζρθ ενόσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι
Οι περιςςότεροι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ διακζτουν
υποδοχι CD/DVD δίςκου που βρίςκεται ςτθν μπροςτινι
πλευρά τθσ κεντρικισ μονάδασ επεξεργαςίασ. Οι δίςκοι CD
χρθςιμοποιοφν λζιηερ για να διαβάςουν δεδομζνα από ζνα
CD, και αν είναι εγγράψιμο CD drive, μπορείσ επίςθσ να
γράψεισ δεδομζνα πάνω ςε CDs.
Τα CD και DVD είναι
αποκθκευτικά μζςα, δθλαδι
χρθςιμοποιοφνται για να
αποκθκεφουν ζγγραφα,
εικόνεσ, βίντεο, μουςικι κ.α.
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Περιφερειακζσ υςκευζσ
Περιφερειακζσ ςυςκευζσ ενόσ Η/Υ είναι οι ςυςκευζσ που
ςυνδζονται με τον Η/Υ, θ λειτουργία τουσ εξαρτάται από τθν
λειτουργία του Η/Υ αλλά δεν αποτελεί μζροσ αυτοφ.
Μια περιφερειακι ςυςκευι είναι ο εκτυπωτισ. Ζχει ωσ
ςκοπό τθν μόνιμθ αποτφπωςθ (εκτφπωςθ) των
πλθροφοριϊν που ζχουν δθμιουργθκεί από τθ χριςθ
λογιςμικοφ, ςυνικωσ ςε χαρτί ι άλλθ χαρτικι φλθ.
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Περιφερειακζσ υςκευζσ
H web camera είναι μια κάμερα θ
οποία τροφοδοτεί με εικόνεσ ςε
πραγματικό χρόνο ζναν υπολογιςτι,
ςυχνά μζςω κφρασ USB ι μζςω
αςφρματθ δικτφωςθσ (Wi-Fi).
Η πιο δθμοφιλισ χριςθ τουσ είναι θ
καταγραφι βίντεο, επιτρζποντασ τουσ
υπολογιςτζσ να λειτουργιςουν ωσ
εικονο-τθλζφωνα. Άλλθ δθμοφιλισ
χριςθ είναι θ επιτιρθςθ, θ χριςθ
δθλαδι ςε εφαρμογζσ αςφάλειασ.
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Περιφερειακζσ υςκευζσ
Το «ςτικάκι» (USB) είναι μια μικρι αποκθκευτικι
ςυςκευι θ οποία βγαίνει ςε διάφορα ςχζδια και
χρθςιμοποιείται για τθν μεταφορά/αποκικευςθ
αρχείων. Μποροφμε να τθν ςυνδζςουμε ςε
οποιονδιποτε υπολογιςτι διακζτει υποδοχι USB.
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Σφποι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν
Επιτραπζηιοσ υπολογιςτισ
Φορθτόσ Υπολογιςτισ
Tablet PC
Ζξυπνα τθλζφωνα
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Γνωρίηετε ότι…
Οι πρϊτεσ θλεκτρονικζσ ψθφιακζσ υπολογιςτικζσ μθχανζσ
άρχιςαν να καταςκευάηονται λίγο μετά το 1940. Οι πλζον
γνωςτοί υπολογιςτζσ εκείνθσ τθσ εποχισ ιταν:
• Μθχανι Σιοφρινγκ: Κατά τθν διάρκεια του Β' Παγκοςμίου
Πολζμου ο μακθματικόσ Άλαν Τιοφρινγκ ςχεδίαςε μια μθχανι
που μποροφςε να λφςει οποιοδιποτε πρόβλθμα με τθν μορφι
αλγορίκμου. Η μθχανι Τιοφρινγκ ιταν θ αρχικι ιδζα για τθν
καταςκευι του ENIAC.
• Mark I: ςχεδιάςτθκε το 1943 από τουσ μθχανικοφσ τθσ
εταιρείασ IBM. Οι διαςτάςεισ του ιταν μικοσ 15 μζτρα,
πλάτοσ 2,5 μζτρα. Περιελάμβανε 500 χιλιόμετρα καλϊδια. Οι
επιδόςεισ του ιταν: πρόςκεςθ με 23 ψθφία ςε 3 δζκατα του
δευτερολζπτου, πολλαπλαςιαςμόσ ςε 6 δευτερόλεπτα και
διαίρεςθ ςε 12 δευτερόλεπτα.
• ENIAC: ςχεδιάςτθκε και καταςκευάςτθκε ςτο πανεπιςτιμιο
τθσ Πενςυλβάνια Οι διαςτάςεισ του ιταν μικοσ 25 μζτρα
φψοσ 2,5 μζτρα, πλάτοσ 1 μζτρο. Περιελάμβανε 18.000
λυχνίεσ, 10.000 πυκνωτζσ, 65.000 αντιςτάςεισ, 1.500
θλεκτρονικοφσ διακόπτεσ. Οι επιδόςεισ του ιταν: 5000
προςκζςεισ το δευτερόλεπτο, 500 πολλαπλαςιαςμοί το
δευτερόλεπτο. Θεωρείται ωσ ο πρϊτοσ θλεκτρονικόσ
υπολογιςτισ.
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Γνωρίηετε ότι…
• UNIVAC I: To 1947 βραβεφεται θ Eckert-Mauchly
Computer Cooperation για το ςυμβόλαιό τθσ να
καταςκευάςει τον BINAC για τθν εταιρεία αεροςκαφϊν
Northrop, ενϊ ξεκινά και τθν καταςκευι του πρϊτου
εμπορικοφ υπολογιςτι UNIVAC I.

• EDVAC (Electronic Discrete Variable Calculator):
Δθμιουργικθκε το 1952 ςτο Κζμπριτη και είναι ο πρϊτοσ
υπολογιςτισ με αποκθκευμζνο πρόγραμμα. Επινοικθκε
από τον μακθματικό John Von Neuman. Αυτόσ είχε τθν
ιδζα, ότι ςτθν μνιμθ του υπολογιςτι κα μποροφςαν να
υπάρχουν ταυτόχρονα τόςο το πρόγραμμα όςο και τα
δεδομζνα.
16

Γνωρίηετε ότι…
• Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του ‘60 εμφανίηεται
θ τρίτθ γενιά υπολογιςτϊν θ οποία
χαρακτθρίηεται από τθν χριςθ
ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων, με ςυνζπεια
τθ δραςτικι μείωςθ όγκου και κόςτουσ, τθ
περαιτζρω αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ και τθ
δυνατότθτα των καταςκευαςτϊν για μαηικι
παραγωγι προςωπικϊν Η/Υ (PC).
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Γνωρίηετε ότι…
Η τζταρτθ γενιά εμφανίηεται ςτισ αρχζσ
τισ δεκαετίασ του ‘70 και χαρακτθρίηεται,
από τθν περαιτζρω τεχνολογικι εξζλιξθ,
ςτον τομζα των ολοκλθρωμζνων
κυκλωμάτων. Η εξζλιξθ αυτι οδιγθςε
ςτθν καταςκευι των ολοκλθρωμζνων
κυκλωμάτων υψθλισ πυκνότθτασ (VLSI).
Σε αυτά οφείλουν τθν ανάπτυξι τουσ οι
μικροχπολογιςτζσ. Η γενιά αυτι
καταλαμβάνει χρονικά και τθ δεκαετία του
'80, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ ζχουμε
ςθμαντικζσ εξελίξεισ και ςτον τομζα τθσ
Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ και των
επικοινωνιϊν υπολογιςτϊν.
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Γνωρίηετε ότι…
Οι ψθφιακοί υπολογιςτζσ πζμπτθσ γενιάσ, δθλαδι
οι υπολογιςτζσ όπωσ τουσ γνωρίηουμε ςιμερα με
κφρια χαρακτθριςτικά τθν μικροθλεκτρονικι, τθν
τεχνθτι νοθμοςφνθ, τθν ρομποτικι, κ.α.,
κυριάρχθςαν ςτθν ζρευνα και ειςζβαλαν
κυριολεκτικά ςτθν επιςτιμθ, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθ
διοίκθςθ, ςτθ βιομθχανία, ςτο εμπόριο και ςτθν
ιδιωτικι κατοικία.

19

