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ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΜΜΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΕΕΣΣ  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 
Κατασκευάστηκε από τους αρχαίους έλληνες το 79 π.Χ για να υπολογίζει τη 
θέση των πλανητών (του ήλιου και της σελήνης). Λειτουργούσε με 32 
γρανάζια, θυμίζοντας τον μηχανισμό ενός ρολογιού του 18ου αιώνα. 
 
ΑΒΑΚΑΣ 
Είναι το γνωστό αριθμητήριο και κατασκευάστηκε στην Ασία πριν 3000 χρόνια. Η 
συσκευή αυτή κατήργησε τη μέτρηση με το χέρι. Αποτελείται από μία σειρά ράβδων 
πάνω στις οποίες υπάρχουν τοποθετημένες μια σειρά από χάντρες (5 + 2 ή 4 + 1). 
Κάθε χάντρα της κάτω ομάδας αντιστοιχεί στον αριθμό 1 και της πάνω στον 5. 
 

ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΕΕΣΣ  

ΝΕΠΕΡ  (Napier, 1617) 
Ο Νέπερ κατασκεύασε μια μηχανή από ράβδους (γνωστή και ως κόκκαλα Νέπερ) η 
οποία εκτελούσε πολλαπλασιασμό αριθμών.  
 
ΠΑΣΚΑΛ (Pascal, 1642) 
Ο Πασκάλ κατασκεύασε σε ηλικία 16 χρονών την Προσθετική Μηχανή (Pascaline) 
που λειτουργούσε με οδοντωτούς τροχούς και έκανε προσθέσεις. 
 
ΛΕΙΜΠΝΙΤΖ (Von Leibniz - 1671) 
Έφτιαξε μια υπολογιστική μηχανή που υλοποιούσε την πράξη του πολλαπλασιασμού 
μέσω επαναληπτικών προσθέσεων. 
 

ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  

ΖΑΚΑΡ (Jacquard – 1801) 
Έφτιαξε έναν αργαλειό που επεξεργάζονταν μια σειρά διάτρητων καρτών. 
Οι διάτρητες κάρτες καθόριζαν τη θέση των νημάτων ανάλογα με τις οπές 
που περιείχαν. Ήταν στην ουσία η πρώτη χρήση δυαδικού συστήματος σε 
μηχανή (2 καταστάσεις: οπές ή λείες επιφάνειες). 
 

ΜΠΑΜΠΑΤΖ (Babbage – 1823) 
Σχεδίασε την Αναλυτική Μηχανή που προέβλεπε μονάδες μνήμης, εισόδου και εξόδου. 
Η αρχιτεκτονική της έμοιαζε πολύ με αυτήν των σημερινών υπολογιστών. Ωστόσο, η 
κατασκευή της εγκαταλείφθηκε λόγω έλλειψης χρημάτων. 
 
ΧΟΛΕΡΙΘ (Hollerith – 1890) 
Κατασκεύασε μια μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών (σε διάτρητες κάρτες) για την απογραφή του 
πληθυσμού. Η εταιρία που ίδρυσε (Tabulating Business Machines) εξελίχθηκε στην σημερινή εταιρία 
υπολογιστών IBM. 
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MARK 1 (1944) 
Κατασκευάστηκε από το Πανεπιστήμιο Harvard και την ΙΒΜ. 
Έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος ηλεκτρομηχανικός υπολογιστής. 
Είχε τεράστιο μέγεθος, μικρή ταχύτητα και μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. 
 

ENIAC (1946) 
Κατασκευάστηκε από το Πανεπιστήμιο της Pennsylvania. 
Η επεξεργασία των εντολών του βασίζονταν σε ηλεκτρονικές λυχνίες. 
Η ταχύτητά του ήταν 5000 εντολές/sec (5KHz). 
 

  

ΝΝΕΕΟΟΤΤΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΕΕΣΣ  

ARPANET (1969) 
Το πρώτο δίκτυο υπολογιστών με 4 σταθμούς, το οποίο εξελίχθηκε το 1990 στο 
σημερινό Internet ενώ το 2005 ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο σταθμούς. 
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την σύνδεση 4 αμερικανικών πανεπιστημίων 
(Stanford, UCLA, UCSB, Utah University). 
 
APPLE (1976) 
Ο πρώτος επιτραπέζιος υπολογιστής κατασκευάστηκε από την εταιρία Apple.  

 
IBM (1981) 
Κατασκευάστηκε από την ΙΒΜ ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής 
που έγινε γνωστός ως Personal Computer (PC). 
 
BLUE GENE (2004) 
Κατασκευάζεται ο μεγαλύτερος έως τότε υπερυπολογιστής στον κόσμο, με 
ταχύτητα που σήμερα ξεπερνάει τα 200 TFlop με σκοπό την αποκωδικοποίηση 
του ανθρώπινου DNA. 
 
 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

1η ΓΕΝΙΑ : δεκαετία ‘40 
Υπολογιστές με τεράστιο μέγεθος και κυκλώματα που αποτελούνται από ηλεκτρονικές λυχνίες 

2η ΓΕΝΙΑ : δεκαετία ‘50 
Υπολογιστές με μικρότερο μέγεθος και κυκλώματα που αποτελούνται από τρανσίστορς 

3η ΓΕΝΙΑ : δεκαετία ‘60 
Υπολογιστές με μικρό μέγεθος και χρήση ολοκληρωμένου κυκλώματος (chip) 

4η ΓΕΝΙΑ : δεκαετία ’70 – σήμερα 
Υπολογιστές οικιακής και εμπορικής χρήση με μικροεπεξεργαστή (microprocessor) 


