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ΚΕΦ.1 – ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 
ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα επιμέρους τμημάτων τα 
οποία συνεργάζονται μεταξύ τους για την εξυπηρέτηση του χρήστη. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα υπολογιστικά συστήματα ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος, 
τις δυνατότητες και τη χρήση τους. Οι βασικές κατηγορίες υπολογιστικών 
συστημάτων είναι: 

 υπερυπολογιστές (supercomputers) σε ερευνητικά εργαστήρια 
 μεγάλα συστήματα (mainframes) σε μεγάλους οργανισμούς, τράπεζες κλπ. 
 προσωπικοί υπολογιστές (personal computers - PC) που περιλαμβάνουν και τους 

φορητούς υπολογιστές (laptops, netbooks, ultrabooks) 
 έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και τις ταμπλέτες (tablets) 
 έξυπνες συσκευές (π.χ. SMART τηλεοράσεις και ρολόγια, προγραμματιζόμενες 

ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα). 

 

 

 

 

 

 

Το υλικό (hardware) του υπολογιστή είναι όλα τα φυσικά του μέρη που 
μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε π.χ. τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, οι 
μονάδες δίσκων, οι περιφερειακές συσκευές κλπ.  

Ένας από τους πρώτους 
υπολογιστές της αρχαιότητας 

ήταν και ο μηχανισμός των 
Αντικυθήρων. 
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Η αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι ένα σύνολο κανόνων που περιγράφει ένα 
υπολογιστικό σύστημα καθορίζοντας τα μέρη του και τις μεταξύ τους σχέσεις 

(κυρίως τη λειτουργία του επεξεργαστή και τον τρόπο προσπέλασης της 
μνήμης). 

 
Ένας υπολογιστής χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό, για να πετύχει τη βέλτιστη 
απόδοση μέσα σε συγκεκριμένα όρια κόστους, κατανάλωσης ενέργειας, και 
τεχνολογικών περιορισμών των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στις μέρες μας, ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα προσωπικού υπολογιστή 
αποτελείται από την κεντρική μονάδα και τις περιφερειακές συσκευές (που 
εξασφαλίζουν είσοδο δεδομένων και έξοδο αποτελεσμάτων).  
 

 
 

 
 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΗΤΡΙΚΗ 
ΚΑΡΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΜΝΗΜΗ 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 
ΚΑΡΤΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

(πληκτρολογιο, ποντίκι, 
μικρόφωνο, κάμερα, 

σαρωτής) 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 

(οθόνη, εκτυπωτής, ηχεία) 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΞΟΔΟΥ 

(οθόνη αφής, modem)  

Οι σύγχρονοι υπολογιστές 
σχεδιάζονται με βάση τις 

θεμελιώδεις αρχές της 
αρχιτεκτονικής Von Neumann  

(1945), γνωστής και ως 
αρχιτεκτονικής Princeton. 
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Η μητρική κάρτα (motherboard) αποτελεί το κύριο τυπωμένο ηλεκτρονικό 
κύκλωμα του υπολογιστή στο οποίο συνδέονται ηλεκτρονικά εξαρτήματα 

όπως η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και η μνήμη, ενώ παρέχει και 
συνδέσεις για άλλα περιφερειακά. 

 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (Motherboard)  

Μια σημερινή μητρική κάρτα περιλαμβάνει:  

 υποδοχή επεξεργαστή (cpu socket)  

 θύρες για αρθρώματα μνήμης (ram slots) 

 ολοκληρωμένα κυκλώματα (chipset) για τη 
διαχείριση της ροής δεδομένων μεταξύ του 
επεξεργαστή, της μνήμης και των 
περιφερειακών συσκευών 

 μη πτητική μνήμη ROM, που διατηρεί τα 
δεδομένα της και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και 
περιέχει το BIOS (Βασικό Σύστημα 
Εισόδου/Εξόδου) 

 γεννήτρια χρονισμού για τον συγχρονισμό των διαφόρων συστατικών της 

 θύρες για κάρτες επέκτασης (slots) 

 συνδέσεις για τροφοδοσία, οι οποίες παίρνουν ρεύμα από το τροφοδοτικό 
του υπολογιστή και το διανέμουν στον επεξεργαστή, στις μνήμες και στις 
κάρτες επέκτασης 

 συνδέσεις για περιφερειακές συσκευές π.χ. θύρες PS/2 και USB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σύγχρονες μητρικές κάρτες μπορούν να ενσωματώσουν στοιχεία (π.χ. κάρτα γραφικών ή 
ήχου) που παλιότερα υλοποιούνταν από ξεχωριστές κάρτες επέκτασης.  

 

Τα αρθρώματα μνήμης είναι 
μικρές πλακέτες κυκλωμάτων 

που περιέχουν τα 
ολοκληρωμένα κυκλώματα 

μνήμης. 

Το BIOS αρχικοποιεί και 
ελέγχει τα δομικά στοιχεία του 
υλικού, ενώ φορτώνει και το 

Λειτουργικό Σύστημα κατά την 
εκκίνηση. 
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H Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU, Central Processing Unit) ή 
επεξεργαστής (microprocessor),  είναι το τμήμα του υλικού που εκτελεί τις 
εντολές κάθε προγράμματος χρησιμοποιώντας:  

 αριθμητικές πράξεις  
 λογικές πράξεις  
 λειτουργίες εισόδου & εξόδου 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΜΕ) 

 
Βάσει της αρχιτεκτονικής Von Neumann μια ΚΜΕ αποτελείται από τρία τμήματα: 

 Αριθμητική & Λογική Μονάδα (ALU, Arithmetic & Logical Unit)  
 Μονάδα Ελέγχου (Control Unit) 
 Καταχωρητές (Registers)  

H αριθμητική και λογική μονάδα (ALU) είναι ένα κύκλωμα ικανό να εκτελεί 
ταχύτατα (κάτω από 10-7 sec) αριθμητικές πράξεις (π.χ. πρόσθεση, αφαίρεση, 
πολλαπλασιασμό ή διαίρεση) καθώς και λογικές πράξεις (π.χ. σύζευξη, διάζευξη ή 
άρνηση). 

H μονάδα ελέγχου (CU), κατευθύνει τη λειτουργία του επεξεργαστή. Η μονάδα 
αυτή διαβάζει, ερμηνεύει τις εντολές του προγράμματος και καθορίζει τη σειρά 
επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης, ελέγχει την επικοινωνία και τον συντονισμό 
μεταξύ των συσκευών εισόδου/εξόδου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι καταχωρητές είναι μικρά κύτταρα μνήμης στο εσωτερικό του επεξεργαστή, που 
χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων κατά την 
επεξεργασία τους. Μερικοί καταχωρητές έχουν ειδική λειτουργία όπως: 
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Καταχωρητές 
Διεύθυνσης μνήμης 

(MAR) 

Περιέχουν τις διευθύνσεις μνήμης που είναι 
αποθηκευμένα τα δεδομένα που πρόκειται να 

μεταφερθούν από την CPU στην RAM και αντιστρόφως. 

Καταχωρητές 
Δεδομένων μνήμης 

(MDR) 

Περιέχουν τα δεδομένα και τις εντολές που 
μεταφέρονται από την CPU στη RAM και αντιστρόφως. 

Καταχωρητής Εντολών  
(IR, Instruction Register) 

Σε αυτόν μεταφέρεται κάθε εντολή από τη RAM, 
προκειμένου να αποκωδικοποιηθεί και να εκτελεστεί. 

Μετρητής 
προγράμματος  

(PC, Program Counter) 

Περιέχει τη διεύθυνση της επόμενης προς εκτέλεση 
εντολής που θα ανακληθεί από την μνήμη. 

Συσσωρευτής 
(Acc, Accumulator) 

Συσσωρεύει τα ενδιάμεσα αποτελέσματα διαφόρων 
αριθμητικών και λογικών πράξεων που εκτελούνται από 

την αριθμητική μονάδα. 

 
 

 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ΚΜΕ είναι: 

 Η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών (ISA, Instruction Set Architecture) 
 H συχνότητα (ταχύτητα) του ρολογιού 
 Το μήκος λέξης (word length) του επεξεργαστή 

 
 



 
 Ευάγγελος Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

7 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ 

Οι εντολές που ανακαλεί από τη RAM η μονάδα ελέγχου θα πρέπει να είναι εντολές 
γνωστές στην CPU, δηλαδή να ανήκουν σε ένα σύνολο εντολών (instruction set) το 
οποίο αυτή αναγνωρίζει και οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της ΚΜΕ 
που χρησιμοποιεί ένας υπολογιστής. 

Η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών περιλαμβάνει τις εντολές και τους τύπους 
δεδομένων που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή όπως επίσης τους 
καταχωρητές, την αρχιτεκτονική μνήμης και τρόπους διευθυνσιοδότησης. 

 

 
 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι αρχιτεκτονικών στις σύγχρονες ΚΜΕ: 

CISC 
(Complex Instruction Set Computer) 

RISC 
(Reduced Instruction Set Computer) 

διαθέτει ένα πολύπλοκο σύνολο 
εξειδικευμένων εντολών. 

διαθέτει ένα περιορισμένο σύνολο εντολών 
που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε 

προγράμματα. Ο χρόνος που σπαταλιέται για 
τις επιπλέον εντολές αντισταθμίζεται από την 

σπανιότητα χρήσης τους. 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Το ρολόι του επεξεργαστή είναι ένα κύκλωμα χρονισμού 
που παράγει παλμούς σε τακτές χρονικές στιγμές, ώστε 
να ρυθμίζει την εκτέλεση των εντολών αλλά και τον 
συγχρονισμό με τα υπόλοιπα μέρη του υπολογιστή.  

Το πλήθος των παλμών ανά second καθορίζει τη 
συχνότητά του. Ένας σημερινός επεξεργαστής διαθέτει 
συχνότητα ρολογιού μεταξύ 2 και 4 GHz. 
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Οι σύγχρονοι προσωπικοί 
υπολογιστές χρησιμοποιούν 
μέγεθος λέξης 32 bit ή 64 bit. 

 

Λέξη είναι η ποσότητα πληροφορίας σε bits που μπορεί η CPU να γράψει ή να 
διαβάσει από τη RAM σε κάθε προσπέλαση. Επίσης, το μέγεθος των 

περισσότερων καταχωρητών ενός επεξεργαστή ισούται συνήθως με το 
μέγεθος της λέξης. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΞΗΣ (Word Size) 

 
Το πλήθος των δυαδικών ψηφίων (0 ή 1) μιας λέξης 
δηλώνει το μέγεθός της και επηρεάζει τη γενικότερη 
λειτουργία του υπολογιστή.  
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 

Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, ένας επεξεργαστής εκτελεί 
επαναλαμβανόμενα πολλές φορές μια σειρά από 4 βήματα: 
 

 
 

1ο Βήμα 

Μεταφορά (fetch) της εντολής από τη διεύθυνση της μνήμης που δείχνει ο 
Μετρητής Προγράμματος. Ο επεξεργαστής περιμένει γιατί η εντολή ανακαλείται 

από τη σχετικά αργή κύρια μνήμη. 
Οι σύγχρονες ΚΜΕ χρησιμοποιούν κρυφές μνήμες (cache) και αρχιτεκτονικές 

διοχέτευσης (pipeline), για να ξεπεράσουν αυτή την καθυστέρηση. 

2ο Βήμα 

Αποκωδικοποίηση (decode) της εντολής σε τμήματα που έχουν σημασία για 
συγκεκριμένα τμήματα του επεξεργαστή. 

Ένα τμήμα της εντολής, που ονομάζεται κωδικός λειτουργίας (opcode), 
υποδηλώνει την εργασία που εκτελείται, ενώ τα υπόλοιπα μέρη της παρέχουν τα 

δεδομένα που απαιτούνται (π.χ. τελεστέοι) 

3ο Βήμα 
Εκτέλεση (execute) επιθυμητής λειτουργίας με χρήση κατάλληλων συνδέσεων 

από την Αριθμητική & Λογική Μονάδα. 

4ο Βήμα 
Αποθήκευση (store) αποτελεσμάτων εκτέλεσης είτε σε κάποιο εσωτερικό 

καταχωρητή για γρήγορη πρόσβαση είτε στην αργή κύρια μνήμη. 

 
Η διοχέτευση (pipeline) είναι μια τεχνική με την οποία πολλαπλές εντολές 
αλληλεπικαλύπτονται στην εκτέλεσή τους μέσω παράλληλης επεξεργασίας. 
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Ένας επεξεργαστής με 
χαμηλή συχνότητα ρολογιού 
μπορεί να αποδίδει εξίσου 
καλά με έναν επεξεργαστή 
που διαθέτει υψηλότερη 

συχνότητα ρολογιού. 

Μνήμη είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή ή μόνιμη 
αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή κάποια 

άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή. 

 
Να σημειωθεί ότι ο ρυθμός εκτέλεσης εντολών σε μία 
ΚΜΕ είναι διαφορετικός από τη συχνότητα του ρολογιού 
και εξαρτάται από την εντολή που εκτελείται.  

Έτσι, μια εντολή μπορεί να απαιτεί αρκετούς κύκλους 
ρολογιού για την εκτέλεση της όπως επίσης και ένας 
σύγχρονος επεξεργαστής μπορεί να εκτελεί πολλαπλές 
ανεξάρτητες εντολές ταυτόχρονα.  

Για τον υπολογισμό της επίδοσης ενός υπολογιστή, διενεργούνται διάφοροι 
έλεγχοι επιδόσεων (benchmarks), οι οποίοι εκτελούν ένα ή περισσότερα 
προγράμματα στο υπό εξέταση υπολογιστικό σύστημα. 

 

ΜΝΗΜΗ (Memory) 

Ένας σύγχρονος υπολογιστής χρειάζεται για τις ανάγκες του μια μνήμη ταχείας 
προσπέλασης αλλά και μεγάλης χωρητικότητας πράγμα που στην πράξη είναι 
δύσκολο.  

Μια οικονομική λύση που ικανοποιεί και τις δύο απαιτήσεις είναι η ιεραρχία 
μνήμης, η οποία είναι οργανωμένη σε αρκετά επίπεδα. Τα υψηλότερα επίπεδα 
χαρακτηρίζονται από υψηλή ταχύτητα και κόστος αποθήκευσης, ενώ τα 
χαμηλότερα από μεγάλη χωρητικότητα και φθηνό κόστος.  
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Η κύρια μνήμη είναι στο 
ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ 
των γρήγορων μνημών του 

επεξεργαστή και των αργών 
περιφερειακών μονάδων 

αποθήκευσης. 

ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ (RAM) 

Για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα θα πρέπει τα δεδομένα 
και οι εντολές του να βρίσκονται στην κεντρική ή κύρια 
μνήμη (αρχιτεκτονική Von Neumann). 

H κεντρική μνήμη χρησιμοποιείται για την αποθήκευση: 

 προγραμμάτων (ακολουθίες εντολών) 
 δεδομένων προς επεξεργασία 
 αποτελεσμάτων εκτέλεσης 

H μνήμη αποτελείται από έναν τεράστιο 
αριθμό κελιών, όπου κάθε κελί έχει μια 
διεύθυνση (address) και ένα περιεχόμενο 
(data). 

H διεύθυνση είναι ένας δυαδικός αριθμός 
μέσω του οποίου μπορούμε να 
προσπελάσουμε το συγκεκριμένο κελί 
μνήμης. Εάν έχουμε N κελιά μνήμης οι 
διευθύνσεις τους αριθμούνται: 0, 1, 2,..., Ν-
2, Ν-1.  

Το περιεχόμενο κάθε κελιού είναι ένας δυαδικός αριθμός σταθερού μήκους που 
μπορεί να είναι ίσος με: 

 ένα byte   (διευθυνσιοδότηση Byte)    
 το μέγεθος της λέξης της ΚΜΕ όπως 32 ή 64 bit (διευθυνσιοδότηση Λέξης)  

 
 
Η χωρητικότητα της μνήμης είναι το πλήθος των δυαδικών 
ψηφίων που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτή και 
μετράται σε GB. Ένας σύγχρονος υπολογιστής χρειάζεται 
σήμερα 2 με 4 GB για μια απρόσκοπτη λειτουργία.  

 
Η κεντρική μνήμη είναι μια Μνήμη Τυχαίας 
Προσπέλασης (RAM, Random Access Memory) 
που σημαίνει ότι ο επεξεργαστής μπορεί άμεσα 
να προσπελάσει το περιεχόμενο οπουδήποτε 
κελιού. Πιο συγκεκριμένα, είναι Δυναμική 
Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (DRAM, 
Dynamic Random Access Memory), που 
εξασφαλίζει τον ίδιο χρόνο προσπέλασης σε 
οποιοδήποτε από τα κελιά της.  
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Κύρια χαρακτηριστικά της κεντρικής μνήμης είναι: 

Χωρητικότητα 
(capacity) 

Είναι ένας ακέραιος θετικός αριθμός που δηλώνει το 
μέγιστο πλήθος δυαδικών ψηφίων που μπορεί να 
αποθηκεύσει η κεντρική μνήμη. 

Χρόνος 
Προσπέλασης 
(access time) 

Είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τότε που θα 
απαιτηθεί η ανάγνωση ή η εγγραφή ενός κελιού μνήμης 
μέχρι την πραγματοποίηση της αντίστοιχης λειτουργίας 
(περίπου 30 nsec). 

Χρόνος Κύκλου 
(cycle time) 

Είναι το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα μεταξύ δύο 
διαδοχικών αναφορών (ανάγνωση ή εγγραφή) στη μνήμη 
(είναι λίγο μεγαλύτερο από το χρόνο προσπέλασης λόγω της 
ανάγκης σταθεροποίησης των ηλεκτρικών γραμμών 
διευθυνσιοδότησης). 

Εύρος Ζώνης 
(bandwidth) 

Είναι η μέγιστη δυνατή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 
από ή προς τη μνήμη. H μονάδα μέτρησης του εύρους ζώνης 
εκφράζεται σε Mbps. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Πριν εμφανιστεί ο πρώτος ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, η εξέλιξη της τεχνολογίας πέρασε 
υπολογιστικές μηχανές που αποτελούν μεγάλες 
και ιστορικές εφευρέσεις:  

 o Άβακας (2700 – 2300 π.Χ.) 
 η αριθμομηχανή του Pascal (1642) 
 η Αναλυτική Μηχανή του Babbage (1837)  
 ο ηλεκτρομηχανικός ταξινομέας απογραφής 

του Hollerith (1890). 
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Βασικό κίνητρο για την 
εξέλιξη των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  τη δεκαετία 

του ’40 αποτέλεσε ο Β’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος. 

Το πλήθος των κρυσταλλοτριόδων που περιέχουν τα ολοκληρωμένα 
κυκλώματα ονομάζεται Κλίμακα Ολοκλήρωσης (Scale Integration) και αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων. 
 

ΓΕΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Στην 1η γενιά, ο πρώτος προγραμματιζόμενος 
ηλεκτρονικός υπολογιστής ήταν ο Colossus, που 
χρησιμοποιούσε λυχνίες κενού (vacuum tubes), για να 
εκτελέσει λογικές και μαθηματικές πράξεις. Την ίδια 
περίοδο εμφανίζεται και ο ENIAC, που θεωρείται ο 
πρώτος ηλεκτρονικός ψηφιακός υπολογιστής γενικής 
χρήσης στον κόσμο. 

Στη 2η γενιά η αντικατάσταση της λυχνίας κενού από την κρυσταλλοτρίοδο 
(transistor) επέτρεψε τη δημιουργία μικρότερων και ταχύτερων υπολογιστών.  

Στην 3η γενιά έγινε η επανάσταση με το ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated 
circuit) ή απλά chip που αποτελείται από πλήθος κρυσταλλοτριόδων καθώς και 
άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων πάνω σε ένα φύλλο ημιαγωγού, συνήθως πυριτίου.  

 

 

 

 

 

Η 4η γενιά χρησιμοποιεί ολοκληρωμένα κυκλώματα VLSI, έτσι ώστε να μπορούν να 
συγκεντρωθούν οι περισσότερες από τις λειτουργίες μιας ΚΜΕ σε ένα ενιαίο 
ολοκληρωμένο κύκλωμα, γνωστό ως μικροεπεξεργαστής (microprocessor).  

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ TRANSISTOR/CHIP 

SSI (Small Scale Integration) 5 – 10 

MSI (Medium Scale Integration) 10 – 100 

LSI (Large Scale Integration) 100 – χιλιάδες 

VLSI (Very Large Scale Integration) εκατομμύρια 
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Σύμφωνα με τον Νόμο 
του Moore, «ο αριθμός 
των τρανζίστορ σε έναν 

μικροεπεξεργαστή 
διπλασιάζεται κάθε 

περίπου δύο χρόνια». 

Η Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, για να προσομοιώσει υπαρκτά ή μη περιβάλλοντα. Ο χρήστης 

έχει την ψευδαίσθηση ότι περιβάλλεται και μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα 
αντικείμενα του χώρου. 

 

ΝΕΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Η συνεχής μείωση του μεγέθους των υπολογιστών οδηγεί 
σταδιακά σε μία σειρά από νέα υπολογιστικά συστήματα με 
μικρότερο μέγεθος αλλά μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, 
όπως: 

 φορητοί υπολογιστές (laptops, palmtops) 
 προσωπικοί ψηφιακοί οδηγοί (PDA) 
 ταμπλέτες (tablets) 
 έξυπνα τηλέφωνα (Smartphones) 

Οι επεξεργαστές των νέων συστημάτων διαθέτουν 
περισσότερους από έναν πυρήνες (cores), δηλαδή 
ανεξάρτητες μονάδες επεξεργασίας που επιτρέπουν την 
παράλληλη εκτέλεση των εντολών αυξάνοντας κατά πολύ 
την ταχύτητα επεξεργασίας.  

Τα 3D παιχνίδια και η επεξεργασία βίντεο δημιουργούν μεγαλύτερες απαιτήσεις 
στην επεξεργασία γραφικών. Οι νέες κάρτες γραφικών (μπορεί και παραπάνω από 
μία) διαθέτουν δική τους Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών (GPU) που έχει 
παρόμοια σχεδίαση με αυτή του επεξεργαστή. 

Οι οθόνες καθοδικού σωλήνα (CRT) έχουν αντικατασταθεί 
από τις ελαφρές και επίπεδες οθόνες υγρών κρυστάλλων 
(LCD, TFT) ή ακόμα και OLED (organic light-emitting diode), 
που βρίσκουν χρήση σε έξυπνα τηλέφωνα μέχρι και 
εξειδικευμένα φορητά και φορετά (wearable) συστήματα 
όπως το κράνος εικονικής πραγματικότητας, και τα γυαλιά 
επαυξημένης πραγματικότητας.  
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Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) παρέχει πληροφορίες για 
τον πραγματικό κόσμο με διαδραστικό τρόπο, οι οποίες μπορούν να υποστούν 

ψηφιακή επεξεργασία.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο σκληρός δίσκος (HDD), που αποτελεί το πιο διαδεδομένο 
μαγνητικό αποθηκευτικό μέσο με χωρητικότητες που 
φτάνουν στα 8TB, σταδιακά αντικαθίσταται από τους 
Δίσκους Στερεάς Κατάστασης (SSD) που έχουν υψηλές 
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας. 

Οι υπολογιστές της επόμενης γενιάς μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά 
συστήματα, που για την παραγωγή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τους να 
στηρίζονται σε νέα υλικά όπως το γραφένιο και όχι στη χημική επεξεργασία του 
καθαρού πυριτίου. Η τεχνολογία οδηγεί σε έναν Κβαντικό Υπολογιστή που θα 
εκμεταλλεύεται της ιδιότητες της κβαντομηχανικής για την επεξεργασία δεδομένων 
επιτυγχάνοντας υψηλές ταχύτητες.  

Στο χώρο των εκτυπώσεων, έχουμε περάσει από τις 
εκτυπώσεις υψηλής ανάλυσης  των έγχρωμων inkjet 
ή laser εκτυπωτών, στους 3D εκτυπωτές που μπορούν 
να  εκτυπώσουν αντικείμενα μέσω της διαδοχικής 
πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. 

 

 
 
 
 
 
 
 


