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Ανάλυση  οθόνης (resolution). Είναι  ο 
αριθμός  των  εικονοστοιχείων που 
συναντάμε  οριζόντια  και  κάθετα  σε  μία 
γραμμή της οθόνης του υπολογιστή. Αν για 
παράδειγμα η ανάλυση της  οθόνης είναι 
1024  Χ  768,  τότε  σε  κάθε  γραμμή  της 
οθόνης  συναντάμε  1024  εικονοστοιχεία, 
ενώ σε κάθε στήλη 768.

Αντίγραφα ασφαλείας (backup). Είναι τα αντίγραφα των εργασιών 
μας, τα οποία δημιουργούμε σε ένα επιπλέον  αποθηκευτικό μέσο 
(π.χ.  εξωτερικό  σκληρό  δίσκο ή  μνήμη  flash).  Τα  αντίγραφα 
ασφαλείας μας προφυλάσσουν από ενδεχόμενη απώλεια.

Αντιικό  πρόγραμμα  (antivirus). Είναι  ένα  πρόγραμμα που 
προστατεύει τον υπολογιστή μας από τους ιούς, δηλ. τα κακόβουλα 
προγράμματα που δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία του.

Αποθήκευση  -  ανάκτηση. Αν  θέλουμε  να  χρησιμοποιήσουμε  την 
εργασία  που  έχουμε  κάνει  στον  υπολογιστή στο  μέλλον,  την 
αποθηκεύσουμε σε κάποιο  αποθηκευτικό μέσο.  Όταν θέλουμε να 
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εμφανίσουμε πάλι  ένα έγγραφο που έχουμε αποθηκεύσει  σε  ένα 
αποθηκευτικό μέσο, κάνουμε ανάκτηση του εγγράφου. 

Αποθηκευτικά  μέσα  (data storage media). Είναι  συσκευές  που 
συνδέονται  με  τον  υπολογιστή και  τις  χρησιμοποιούμε  για  να 
αποθηκεύουμε  μόνιμα  τα  δεδομένα,  τις  πληροφορίες και  τις 
εντολές. Τα πιο συνηθισμένα αποθηκευτικά μέσα είναι η δισκέτα, ο 
σκληρός δίσκος, το CD-ROM, το DVD-ROM και η μνήμη flash.
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Γραμμή Εργασιών (Taskbar).  Η γραμμή ή μπάρα που εμφανίζεται 
συνήθως στο κάτω μέρος της Επιφάνειας Εργασίας ενός Γραφικού 
Περιβάλλοντος  Επικοινωνίας  με  τον  υπολογιστή.  Περιλαμβάνει 
συνήθως το βασικού μενού του Περιβάλλοντος Επικοινωνίας με τον 
πλήρη  κατάλογο  των  διαθέσιμων  λειτουργιών  και  των 
εγκατεστημένων προγραμμάτων.

Γραφικό  Περιβάλλον 
Επικοινωνίας  (Graphical User 
Interface/GUI).  Είναι  ένα 
περιβάλλον  επικοινωνίας  του 
ανθρώπου  με  τον  υπολογιστή με 
χρώματα   και   εικόνες   για   την 
εύκολη  και  ευχάριστη  εύρεση και 
επιλογή  των  εντολών.
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Δεδομένα (Data). Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για επεξεργασία 
τα ονομάζουμε δεδομένα. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την 
επεξεργασία  των  δεδομένων  και  μας  μεταδίδουν  κάποια 
επιπρόσθετη γνώση, τα χαρακτηρίζουμε πληροφορίες. Τα δεδομένα 
αποτελούν  πολύτιμα  στοιχεία   για  να  πάρουμε   χρήσιμες 
πληροφορίες. Τα δεδομένα μπορεί να είναι κείμενο, ήχος, εικόνες, 
αριθμοί και μουσικές νότες.

Διαδίκτυο  (Internet). Το  Διαδίκτυο  (Internet)  αποτελείται  από 
εκατομμύρια υπολογιστές που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλον 
τον κόσμο. Το όνομα διαδίκτυο είναι σύνθετη λέξη που παράγεται 
από  τις  λέξεις  Διασύνδεση  Δικτύων.  Στα  αγγλικά  ο  όρος  Internet 
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γεννήθηκε  από  τη  συνένωση  των  λέξεων  International  Network 
(Διεθνές Δίκτυο Υπολογιστών).

Δισκέτα  (floppy disk). Η δισκέτα είναι από 
τα πιο παλιά αποθηκευτικά  μέσα. Ήταν  τα 
πρώτα φορητό αποθηκευτικό  μέσο εξαιτίας 
του μικρού μεγέθους και  της χαμηλής τιμής 
της.  Σήμερα  οι  δισκέτες  τείνουν  να 
αντικατασταθούν από τη «μνήμη φλας», το 
CD-ROM  ή  το  DVD-ROM  αφού  αυτά 
μπορούν να αποθηκεύσουν εκατοντάδες  ή 
χιλιάδες φόρες περισσότερα  δεδομένα απ’ 
ότι μια δισκέτα.
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Εικονίδια (icons).  Μικρές εικόνες  που αντιστοιχούν σε εντολές σε 
ένα  Γραφικό  Περιβάλλον  Επικοινωνίας του  ανθρώπου  με  τον 
υπολογιστή. Τα εικονίδια είναι κατάλληλα επιλεγμένα ώστε να μας 
θυμίζουν εύκολα σε ποια εντολή αντιστοιχούν.

Εικονοστοιχείο (pixel).  Η  επιφάνεια  της  οθόνης του  υπολογιστή 
χωρίζεται  σε  μικρές  ορθογώνιες  περιοχές  που  ονομάζονται 
εικονοστοιχεία (pixels). Σε αυτά εμφανίζεται ένα μόνο χρώμα κάθε 
φορά.  Όλα  μαζί  τα  εικονοστοιχεία  συνθέτουν  την  εικόνα  που 
βλέπουμε στην οθόνη. Ο αριθμός των εικονοστοιχείων οριζόντια και 
κατακόρυφα καθορίζουν την ανάλυση της οθόνης.

Εκτυπωτής (printer).  Ο εκτυπωτής είναι  μια  συσκευή εξόδου που 
μας  βοηθάει  να  τυπώνουμε  σε  χαρτί  τις  πληροφορίες που 
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επιλέγουμε. Υπάρχουν εκτυπωτές διαφόρων τύπων, ανάλογα με την 
τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές, όπως:

• κρουστικός ή ακίδων (dot-matrix)

• λέιζερ (laser)

• ψεκασμού μελάνης (inkjet)

Επεξεργασία  (Processing).  Είναι  η  διαδικασία  με  την  οποία  τα 
δεδομένα μετατρέπονται σε πολύτιμη πληροφορία. Οι πληροφορίες 
που  παίρνουμε  εξαρτώνται  από  το  είδος  της  επεξεργασίας  που 
εφαρμόζουμε.  Ο  υπολογιστής είναι  μια  μηχανή  επεξεργασίας 
δεδομένων.  Η  επεξεργασία  έχει  ποικίλες  μορφές  όπως  π.χ.  η 
εφαρμογή αριθμητικών πράξεων. 

Επιφάνεια  Εργασίας  (Desktop). Ένα  εικονικό  περιβάλλον  που 
βλέπουμε  στην  οθόνη του  υπολογιστή μας  και  προσομοιάζει  το 
φυσικό περιβάλλον ενός  γραφείου.  Αποτελεί  μέρος  του  Γραφικού 
Περιβάλλοντος Επικοινωνίας με τον υπολογιστή. 

Εργονομία. Η Εργονομία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο 
άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον του καθώς και με 
τα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε καθημερινή επαφή.
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).  Υπηρεσία του Διαδικτύου με την 
οποία στέλνουμε ηλεκτρονικά γράμματα. Τα ηλεκτρονικά γράμματα 
μπορούν να φτάσουν στην άλλη άκρη της γης σε λίγα μόνο λεπτά της 
ώρας  και  με  μηδαμινό  κόστος.   Σε  πολλές  χώρες  το  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο έχει ξεπεράσει σε αριθμό επιστολών το παραδοσιακό 
ταχυδρομείο.

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ). Βλ. Υπολογιστής.
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Κάμερα  web  (web  camera). Είναι  μια  συσκευή  εισόδου που 
συνδέεται με την Κεντρική Μονάδα του υπολογιστή και μας δίνει την 
δυνατότητα να έχουμε οπτική επικοινωνία με άλλους χρήστες στο 
Διαδίκτυο.

Κεντρική  μονάδα  επεξεργασίας. Στην 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε., 
C.P.U.) γίνεται, σύμφωνα με τις οδηγίες 
μας,  η  επεξεργασία των  δεδομένων 
που  εισάγονται  στη  μνήμη του 
υπολογιστή.
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Λειτουργικό Σύστημα (Operating System). Το λειτουργικό σύστημα 
αποτελείται από μία ομάδα  προγραμμάτων που είναι απαραίτητη 
για τη λειτουργία του υπολογιστή. Όπως ένα λεωφορείο χρειάζεται 
συνέχεια τον οδηγό του, για να μεταφέρει τους επιβάτες του, έτσι κι 
ο  υπολογιστής   χρειάζεται  το  λειτουργικό  σύστημα,  για  να 
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία.       
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Λογισμικό  ανοικτού  κώδικα  (open source software). Δωρεάν 
προγράμματα,  στις  εντολές  των  οποίων  ο  κατασκευαστής  τους 
επιτρέπει να γίνουν αλλαγές από τρίτους.

Λογισμικό  υπολογιστή  (computer software). Αποτελεί  το  σύνολο 
των  προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται  από τους  υπολογιστές. 
Χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, το λογισμικό συστήματος και 
το λογισμικό εφαρμογών. 

Λογισμικό  Εφαρμογών (Application Software).   Το  Λογισμικό 
Εφαρμογών  περιλαμβάνει  ποικιλία  προγραμμάτων που  εκτελούν 
συγκεκριμένες εργασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες 
μας.  Για  παράδειγμα,  στο  Λογισμικό  Εφαρμογών  ανήκουν  τα 
προγράμματα  Επεξεργασίας  Κειμένου,  τα  παιχνίδια,  τα 
προγράμματα επεξεργασίας εικόνων κ.ά.

Λογισμικό  συστήματος. Όλα  τα  προγράμματα που 
χρησιμοποιούνται  για  τον  έλεγχο  της  λειτουργίας  του  υπολογιστή 
και τη δημιουργία και εκτέλεση των προγραμμάτων εφαρμογών. Το 
βασικότερο  λογισμικό  της  κατηγορίας  αυτής  είναι  το  Λειτουργικό 
Σύστημα.
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Μέγεθος οθόνης. Το μήκος της διαγωνίου της επιφάνειας προβολής 
της οθόνης του υπολογιστή. Μετριέται σε ίντσες.

Μικρόφωνο (microphone). Συσκευή εισόδου του  υπολογιστή.  Με 
αυτό εισάγουμε τη φωνή μας ή άλλους ήχους στον υπολογιστή.

Mνήμη RAM. Η  μνήμη  ενός  υπολογιστή 
αποτελείται  από την κύρια μνήμη (η  οποία 
περιέχει  την  μνήμη  RAM)  και  τα 
αποθηκευτικά  μέσα.  Τα  δεδομένα και  οι 
κατάλληλες για την επεξεργασία τους εντολές 
αποθηκεύονται  προσωρινά   στη   ΜΝΗΜΗ  RAM  (random  access 
memory-μνήμη τυχαίας προσπέλασης) του υπολογιστή.
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Μνήμη flash (flash memory). Είδος αποθηκευτικού μέσου. Το μικρό 
της μέγεθος την καθιστά πολύ βολική για τη μεταφορά δεδομένων.

Μόντεμ  (modem). Είναι  μια  συσκευή  που  μας  βοηθάει  να 
επικοινωνούμε  με  άλλους  υπολογιστές,  από  απόσταση, 
χρησιμοποιώντας  την  τηλεφωνική  γραμμή.  Το  μόντεμ  το 
χρησιμοποιούμε για να συνδεθούμε στο Διαδίκτυο.
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Οθόνη. Είναι μια συσκευή εξόδου στην 
οποία εμφανίζονται τα  αποτελέσματα 
από τις διάφορες μορφές επεξεργασίας 
που  εκτελεί  ο  υπολογιστής.  Υπάρχουν 
οθόνες  διάφορων  μεγεθών  και 
κατηγοριών, ανάλογα με την τεχνολογία 
που χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
τους.  Εκτός  από  τις  κοινές  οθόνες 
υπάρχουν και οι οθόνες αφής, οι οποίες λειτουργούν ως  συσκευές 
εισόδου-εξόδου.

Ολοκληρωμένο  κύκλωμα  (integrated circuit). Είναι  ένα  κύκλωμα 
που  αποτελείται  από  πολλά  τρανζίστορ μαζί  σε  μικρό  χώρο. 
Ονομάζεται και τσιπ (chip). Οι επεξεργαστές των υπολογιστών είναι 
ολοκληρωμένα  κυκλώματα.  Το  πρώτο  ολοκληρωμένο  κύκλωμα 
κατασκευάστηκε  το  1958.  Η  κατασκευή  ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων μείωσε το κόστος και το μέγεθος των υπολογιστών.
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Παγκόσμιος  Ιστός  (World Wide Web –  WWW). Το  Διαδίκτυο 
παρομοιάζεται  με  υπερλεωφόρο  των  πληροφοριών.  Καθημερινά 
διακινούνται σε αυτό πλήθος  δεδομένων, με οποιαδήποτε μορφή, 
φέρνοντάς  μας  κοντά  σε  ένα  τεράστιο  αριθμό  πηγών 
πληροφόρησης.  Κείμενα,  εικόνες,  ήχοι,  μουσικές,  και  βίντεο 
συνυπάρχουν  σε  μια  εκπληκτικά  μεγάλη  συλλογή  από  ψηφιακά 
έγγραφα. Τα ψηφιακά αυτά έγγραφα ονομάζονται ιστοσελίδες και 
βρίσκονται  αποθηκευμένα  σε  διάφορους  υπολογιστές  ανά  τον 
κόσμο.  Όλες  οι  ιστοσελίδες  μαζί  συγκρατούν  μια  από  τις  πιο 
σημαντικές υπηρεσίες του Διαδικτύου: τον Παγκόσμιο Ιστό (World 
Wide  –WWW).  Γενικά ο  Παγκόσμιος  Ιστός  είναι  η  πιο  δημοφιλής 
υπηρεσία του Διαδικτύου, που μας επιτρέπει με ιδιαίτερα εύκολο 
τρόπο  να  έχουμε  πρόσβαση  σε  μια  τεράστια  συλλογή  ψηφιακών 
εγγράφων, τις ιστοσελίδες.

WORLD WIDE WEB
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Παράθυρο  (window).  Μια  ορθογώνια  περιοχή  στην  οθόνη ενός 
Γραφικού  Περιβάλλοντος  Επικοινωνίας με  τον  υπολογιστή.  Τα 
προγράμματα που  εκτελούνται  εμφανίζονται  σε  παράθυρα.  Τα 
παράθυρα έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως τη Γραμμή τίτλου, τη 
Γραμμή μενού καθώς και τη δυνατότητα αλλαγής της θέσης και του 
μεγέθους τους.

Πειρατεία λογισμικού. Η αναπαραγωγή και  χρήση προγραμμάτων 
παρά  τη  θέληση  των  δημιουργών  τους.  Περιπτώσεις  πειρατείας 
λογισμικού είναι:

• Η  δημιουργία  και  χρήση  ή  διάθεση  παράνομων  αντιγράφων 
προγραμμάτων.

• Η εγκατάσταση προγραμμάτων χωρίς την άδεια του δημιουργού 
τους.

Περιβάλλον Εντολών  Γραμμής  (Command Line Interface). Το 
περιβάλλον  επικοινωνίας  με  τον  υπολογιστή,  όπου  ο  χρήστης 
πληκτρολογεί τις εντολές και τις βλέπει σε μια μαυρόασπρη  οθόνη 
χωρίς  όμορφα  γραφικά.  Το  Περιβάλλον  Εντολών  Γραμμής 
αντικαταστάθηκε  στους  σύγχρονους  υπολογιστές  από  το  Γραφικό 
Περιβάλλον Επικοινωνίας.

Πληκτρολόγιο (Keyboard). Είναι η πιο συνηθισμένη συσκευή, για να 
εισάγουμε δεδομένα και  εντολές  στον  υπολογιστή με  μορφή 
κειμένου. Εκτός από τα πλήκτρα γραμμάτων, αριθμών και σύμβολων 
υπάρχουν ειδικά πλήκτρα, για να δίνουμε κατευθείαν εντολές στον 
υπολογιστή π.χ. το πλήκτρο F1, το πλήκτρο Esc κ.ά. 

Πληροφορία (Information). Τα αποτελέσματα που παίρνουμε από 
την επεξεργασία των δεδομένων τα χαρακτηρίζουμε ως πληροφορία 
(information).
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Πληροφορική  [Ιnformatics]. Είναι  η  επιστήμη  που  μελετάει  τον 
αποτελεσματικό τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών με την βοήθεια 
του  υπολογιστή καθώς  και  τη   σημασία  των  πληροφοριών,  τη 
χρησιμότητά  τους  και  τις  πιθανές  εφαρμογές  τους  σε  διάφορες 
ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ποντίκι (mouse). Συσκευή εισόδου του υπολογιστή. Πήρε το όνομά 
του  από  το  σχήμα  του.  Μας  βοηθάει  να  δίνουμε  εντολές  στον 
υπολογιστή.

Πρόγραμμα (Programme,  Program). Πρόγραμμα  είναι  το  σύνολο 
των  εντολών,  που  κατευθύνουν  με  κάθε  λεπτομέρεια  τον 
υπολογιστή,  για  να  εκτελεί  μία  συγκεκριμένη  εργασία.  Κάποια 
προγράμματα του υπολογιστή είναι :
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1. το πρόγραμμα της ζωγραφικής
2. το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 
3. η αριθμομηχανή
4. το WordPad  και άλλα.

Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου (Word Processor). Μία από τις 
πιο  διαδεδομένες  εφαρμογές στους  υπολογιστές.  Με  αυτό 
μπορούμε να γράφουμε κείμενα με ελκυστική εμφάνιση.

Προγραμματιστής  (programmer).  Οι  άνθρωποι  που  γράφουν  τα 
προγράμματα των  υπολογιστών,  δηλ.  τις  εντολές που εκτελούν οι 
υπολογιστές.  Οι  προγραμματιστές  γνωρίζουν  κάποια  γλώσσα 
προγραμματισμού για να επικοινωνούν με τον υπολογιστή.

Πρόγραμμα-ιός (computer virus). Ένα κακόβουλο  πρόγραμμα που 
δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του υπολογιστή μας.

Προσωπικός  υπολογιστής  (Personal Computer –  PC). Η  πιο 
συνηθισμένη  κατηγορία  υπολογιστών.  Λειτουργούν  αυτόνομα  και 
προορίζονται  για  ατομική  χρήση.  Ο  πρώτος  προσωπικός 
υπολογιστής κατασκευάστηκε το 1981 από την εταιρεία IBM.
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Σαρωτής (Scanner). Είναι μια συσκευή εισόδου του υπολογιστή. Με 
τη  βοήθεια  του σαρωτή  μετατρέπονται  φωτογραφίες,  εικόνες  και 
κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή και εισάγονται στον υπολογιστή για 
επεξεργασία.

Σκληρός Δίσκος (Hard Disk).  Είναι ένα είδος αποθηκευτικού μέσου 
του  υπολογιστή. Βρίσκεται συνήθως, τοποθετημένος στην Κεντρική 
Μονάδα του υπολογιστή.  Μπορούμε να αποθηκεύσουμε σ’ αυτόν 
περισσότερα  δεδομένα από οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό μέσο 
και  να  τα  ανακτούμε  με  μεγάλη  ταχύτητα.  Σε   έναν  υπολογιστή 
υπάρχουν  ένας  ή  και  περισσότεροι  σκληροί  δίσκοι  (εσωτερικοί  ή 
εξωτερικοί).
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Σταθεροποιητής τάσης (UPS). Είναι μια συσκευή που προστατεύει 
τον υπολογιστή μας από αυξομειώσεις  της ηλεκτρικής  τάσης. Έχει 
μπαταρία  και  μας  παρέχει  ρεύμα για  λίγα  λεπτά,  σε  περίπτωσης 
διακοπής του ρεύματος.

Συνομιλία  (chat). Η  συνομιλία  (chat)  είναι  μία  υπηρεσία  του 
Διαδικτύου όπου μπορούμε να επικοινωνούμε με τους φίλους μας 
καθώς και να γνωρίσουμε άτομα από όλον τον κόσμο. Ξεπερνώντας 
το  εμπόδιο  της  απόστασης,  έχουμε  τη  δυνατότητα  να 
ανταλλάσσουμε απόψεις και ιδέες με ανθρώπους με τους οποίους 
έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Αρκεί να συνδέσουμε τον  υπολογιστή 
μας  με  έναν  υπολογιστή  του  Διαδικτύου  που  μας  παρέχει  την 
υπηρεσία της Συνομιλίας και να αρχίσουμε να πληκτρολογούμε τα 
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μηνύματα μας. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο άλλοι άνθρωποι, που είναι 
συνδεδεμένοι στον ίδιο υπολογιστή, μπορούν να διαβάσουν και να 
μας  απαντήσουν.  Μ’  αυτό  τον  τρόπο  δημιουργείται  ένας  χώρος 
συνάντησης,  όπου  μπορούμε  να  ανταλλάσσουμε  απόψεις  και  να 
κάνουμε φίλους χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούμε.

Συσκευή  εισόδου (input device). Οι  διάφορες  συσκευές  που 
χρησιμοποιούνται  για  την  εισαγωγή  των  δεδομένων στον 
υπολογιστή,  ονομάζονται  συσκευές  εισόδου.  Παραδείγματα 
συσκευών εισόδου είναι το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, η κάμερα   web   
και το μικρόφωνο.

Συσκευές  εισόδου-εξόδου  (input-output devices).  Όταν  μία 
συσκευή  μπορεί  να  στέλνει  και  να  δέχεται  δεδομένα από  το 
υπολογιστή,  τότε  χαρακτηρίζεται  συσκευή  εισόδου-εξόδου.  Το 
μόντεμ και  τα  αποθηκευτικά  μέσα όπως  η  μνήμη  flash είναι 
συσκευές εισόδου-εξόδου.
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Συσκευή εξόδου (output device). Οι συσκευές εξόδου αποτυπώνουν 
τα  αποτελέσματα  της  επεξεργασίας  δεδομένων.  Παραδείγματα 
συσκευών εξόδου είναι η οθόνη και ο εκτυπωτής.
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Τηλεδιάσκεψη  (teleconferencing). Υπηρεσία  του  Διαδικτύου που 
μοιάζει  με  τηλεφωνική  συνομιλία  με  ταυτόχρονη  μετάδοση  της 
εικόνας  μας.  Για  να  πραγματοποιηθεί  χρειαζόμαστε  μικρόφωνο, 
κάμερα   web  , ηχεία και κατάλληλο λογισμικό.

Τρανζίστορ (transistor). Με  την 
κατασκευή των πρώτων τρανζίστορ 
αντικαταστάθηκαν οι  ηλεκτρονικές 
λυχνίες, με αποτέλεσμα τα μεγέθη 
των  υπολογιστών να  αρχίσουν  να 
μικραίνουν. Η μείωση του κόστους 
κατασκευής  έδωσε τη  δυνατότητα 
παραγωγής  των  πρώτων 
εμπορικών  υπολογιστών.  Η 
ενσωμάτωση  χιλιάδων  τρανζίστορ 
σε  ένα  ολοκληρωμένο  κύκλωμα 
(τσιπ-chip)  μείωσε  ακόμη 
περισσότερο τα μεγέθη και το κόστος κατασκευής των υπολογιστών. 
Έτσι  κατασκευάστηκαν  οι  πρώτοι  οικιακοί  υπολογιστές  και  οι 
υπολογιστές αποκλειστικά για παιχνίδια. 
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Υλικό υπολογιστή (computer hardware). Είναι τα μηχανικά και τα 
ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή, ότι δηλαδή μπορούμε να δούμε 
και  να αγγίξουμε.  Για  παράδειγμα,  όλες οι  συσκευές εισόδου και 
εξόδου ανήκουν στο υλικό του υπολογιστή.  Τα  προγράμματα που 
χρησιμοποιούνται  από  τους  υπολογιστές  δεν  ανήκουν  στο  υλικό 
αλλά στο λογισμικό.

Υπολογιστής  (computer).  Ο  υπολογιστής  είναι  μια  μηχανή 
επεξεργασίας δεδομένων.  Με  τη  βοήθεια  διάφορων  συσκευών 
εισόδου εισάγουμε  στον  υπολογιστή  δεδομένα,  τα  οποία 
επεξεργάζεται  με  τις  εντολές  που  δίνουμε.  Τα  αποτελέσματα  της 
επεξεργασίας  τα  λαμβάνουμε  από  τις  συσκευές  εξόδου και  από 
αυτά  αντλούμε  χρήσιμες  πληροφορίες.  Ο  υπολογιστής  αποτελεί 
εργαλείο της Πληροφορικής.

Υπολογιστές  παλάμης  (palmtop). Οι  υπολογιστές παλάμης  ή 
palmtop έχουν εξαιρετικά μικρό μέγεθος, όσο η παλάμη, αλλά και 
περιορισμένες δυνατότητες. 

Υπερυπολογιστές (supercomputers). Είναι  υπολογιστές με  πολύ 
μεγάλες ικανότητες  επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται  συνήθως 
σε ερευνητικά κέντρα. Έχουν μεγάλο μέγεθος και κοστίζουν πολύ.
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Φορητοί Υπολογιστές (Portable Computer ή Laptop ή Notebook). Οι 
Φορητοί Υπολογιστές έχουν μέγεθος είναι σχεδόν όσο ένα τετράδιο, 
ενώ το βάρος τους  κυμαίνεται  από  1  έως  4  κιλά.  Ακόμα έχουν 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ώστε να  μεταφέρονται.
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Ανάλυση οθόνης

Αντίγραφα ασφαλείας

Αντιικό πρόγραμμα

Αποθήκευση – ανάκτηση

Αποθηκευτικά μέσα

Γραμμή Εργασιών

Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας

Δεδομένα

Διαδίκτυο

Δισκέτα

Εικονίδια

Εικονοστοιχείο

Εκτυπωτής

Επεξεργασία

Επιφάνεια Εργασίας

Εργονομία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Κάμερα   web  

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Λειτουργικό Σύστημα

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Λογισμικό Υπολογιστή

Λογισμικό Εφαρμογών

Λογισμικό Συστήματος

Μέγεθος οθόνης

Μικρόφωνο

Μνήμη   RAM  

Μνήμη   flash  

Μόντεμ

Οθόνη

Ολοκληρωμένο Κύκλωμα

Παγκόσμιος Ιστός

Παράθυρο

Πειρατεία λογισμικού

Περιβάλλον Ε  ντολών Γραμμής  

Πληκτρολόγιο

Πληροφορία

Πληροφορική

Ποντίκι

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου

Προγραμματιστής

Πρόγραμμα-ιός

Προσωπικός Υπολογιστής

Σαρωτής

Σκληρός δίσκος

Σταθεροποιητής τάσης

Συνομιλία

Συσκευή εισόδου

Συσκευές εισόδου-εξόδου

Συσκευή εξόδου

Τηλεδιάσκεψη

Τρανζίστορ

Υλικό υπολογιστή

Υπολογιστής

Υπολογιστές παλάμης

Υπερυπολογιστές

Φορητοί υπολογιστές
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ Α1, Α2, Α3 ΤΟΥ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ ΧΑΝΊΩΝ

Αθανασίου Βαρβάρα

Αλευράκης Γιώργος

Αλιφεροπούλου Μαριάννα

Αλιφιεράκης Κωνσταντίνος

Ανδρεάδη Ελισάβετ

Ανδρουλάκη ΜΑρία

Αποστολάκη Κατερίνα

Αποστολάκη Άννα

Ασημακόπουλος Νικόλας

Βάζος Μιχάλης

Βιττωράκης Γιάννης

Βουντουράκης Γιώργος

Γεωργίεβ Μάριος

Γεωργιουδάκη Μαρία

Γιαννακάκης Αντώνης

Γκίκα Ελένη

Γκογκολάουρι Αλέξανδρος

Γουίμς Πέτρος

Δασκαλάκης Αντώνης

Ηλιάκης Δημήτρης

Καβρουλάκη Ιωάννα

Καλαϊτζιδάκης Γιώργος

Καστρινάκη Γιώτα

Κατζούνη Ιωάννα

Κατριτζιδάκη Ηρακλεία

Κατσουλάκη Ελευθερία

Κίντριλη Δήμητρα

Κοτσιφάκη Κατερίνα

Κουκλάκη Πελαγία

Κουκουλά Ελευθερία

Κούρα Μαρία

Κωστάκης Αντώνης

Λιόλιος Νίκος

Λιονάκης Μιχάλης

Λιονή Γεωργία

Μαζοκοπάκη Τόνια

Μακράκη Δήμητρα

Μακράκη Στέλλα

Μακριδάκη Γιάννα

Μαραγκουδάκης Χάρης

Μάρκο Κωνσταντίνα

Μαστοράκη Αλίκη

Μετούσι Εύη

Μιχαηλίδου Μιχαέλα

Μόνι Βασίλης

Μπάσσο Δημήτρης

Μπελώνη Ειρήνη

Μπέντο Ορέστι

Μπλεμπλιδάκης Σπύρος

Μποντούρη Κριστίνα

Μπουτ Σόνια

Μυρίδη Μαρία

Νικολάου Δημήτρης

Παλιουδάκης Γιώργος

Πανάς Βίκτωρ

Παπαδάκης Αλέξανδρος

Πετράκη Αργυρώ

Ρέτσκα Αλέξανδρος

Σεντίρη Κέλλυ

Σκαλίδη Κωνσταντίνα

Σκορδυλάκης Νίκος

Σκούρτα Γκρέτα

Σκούρταϊ Κώστας

Σκύλλο Βασίλης

Στιεπάνοβιτς Τεοντόρα

Τζαγκαράκη Νεφέλη

Τσιβουράκη Νίκη

Φραγκομιχελάκη Όλγα

Χατζηαναστασίου Βαλέριος

Χατζηδάκης Μανόλης 
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