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ΥΛΙΚΟ (Hardware – H/W)  

Είναι τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη ενός 
υπολογιστή, δηλαδή τα μέρη που μπορούμε να δούμε 
και να αγγίξουμε π.χ. συσκευές, εξαρτήματα, καλώδια, 
κυκλώματα κλπ. 
 
Κάθε υπολογιστής για να μπορέσει να λειτουργήσει ως 
ένα υπολογιστικό σύστημα, διαθέτει ένα πλήθος 
μονάδων που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 

Πληκτρολόγιο  (keyboard) 
Ποντίκι  (mouse) 

Σαρωτής  (scanner) 

Μικρόφωνο  (microphone) 

Φωτογραφική (Digital Camera) 

Κάμερα (Web-Camera) 

Στυλό – Γραφίδα (Light Pen) 

Χειριστήριο (Joystic) 

Επεξεργαστής  (CPU) 

Κύρια Μνήμη  (Ram) 

Μητρική Κάρτα (Motherboard) 

Μαγνητικά Μέσα 
Σκληρός Δίσκος (Hard Disk) 

Μονάδα Δισκέτας (Floppy Disk) 

Οπτικά Μέσα 
Cd-Rom, Cd-R, Cd-Rw 

Dvd-Rom, Dvd-R 
Αλλα Μέσα 

Memory Sticks, Flash USB 

Οθόνη (Monitor) 

Εκτυπωτής (Printer) 

Ηχεία  (Speakers) 
Σχεδιογράφος (Plotter) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (Keyboard) 

 Εισαγωγή δεδομένων υπό μορφή κειμένου (χαρακτήρων). 
 Το πιο συνηθισμένο είναι το QWERTY. 
 Περιέχει γράμματα, ψηφία, σύμβολα και ειδικά πλήκτρα που διευκολύνουν την 

πλοήγηση στον υπολογιστή. 
 Ειδικά πλήκτρα: Enter, Shift, Del, Ctrl, Alt, F1-F12 κλπ 
 
ΠΟΝΤΙΚΙ (Mouse) 

 Δίνει εντολές στον υπολογιστή επιλέγοντας κάποιες λειτουργίες στην οθόνη. 
 Η κίνηση του αντιστιχεί στη κίνηση ενός ίχνους πάνω στην οθόνη (κέρσορας). 
 Περιέχει δύο ή περισσότερα κουμπιά και ροδέλα κύλισης. 
 Απαραίτητη συσκευή σε ένα γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας. 
 Κατηγορίες: Μπίλιας, Ιχνόσφαιρας, Υπερύθρων, Ασύρματo 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:3-Tastenmaus_Microsoft.jpg
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ΣΑΡΩΤΗΣ (Scanner) 

 Ψηφιοποίηση φωτογραφιών και κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή. 
 Διαθέτει συνήθως και πρόγραμμα OCR (optical character recognition) οπτικής 

αναγνώρισης χαρακτήρων (για μετατροπή της εικόνας σε κείμενο). 
 Κατηγορίες:  Επιτραπέζιος (Flatbed) με υψηλή ανάλυση και χαμηλή ταχύτητα 

          Χειροκίνητος (Handheld) με χαμηλή ανάλυση και υψηλή ταχύτητα 
 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (Microphone) 

 Εισαγωγή φωνής και ήχων σε ηλεκτρονική μορφή στον υπολογιστή. 
 Ψηφιοποίηση φωνής (δειγματοληψία – sampling). 
 

ΚΑΜΕΡΑ INTERNET (Web camera) 

 Είναι μία βίντεο κάμερα που λαμβάνει εικόνες σε πραγματικό χρόνο. 
 Επιτρέπει στον υπολογιστή να λειτουργεί ως εικονοτηλέφωνο σε τηλεδιασκέψεις. 
 Συνδέεται στον υπολογιστή καλωδιακά με usb/ethernet ή ασύρματα με WiFi.  
 

ΟΘΟΝΗ (Monitor – Screen – Display) 

 Βασική συσκευή εξόδου που προβάλει πληροφορίες του υπολογιστή. 
 Βασικά στοιχεία οθόνης: μέγεθος, πλήθος χρωμάτων, ανάλυση, κατακόρυφη 

συχνότητα, ακτινοβολία. 
 Η οθόνη αποτελείται από πολλές μικρές φωτεινές κουκίδες που ονομάζονται 

εικονοστοιχεία (pixels) 
 Το μέγεθός της εκφράζεται σε ίντσες διαγωνίου π.χ. 15″, 17″, 19″, 21″, 22″ 
 Η ανάλυση (resolution) εκφράζεται ως το πλήθος των pixels στις δύο διαστάσεις π.χ. 

1024x768, 1280x1024. 
 Η κατακόρυφη συχνότητα (refresh rate) είναι ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας μέσα 

σε ένα δευτερόλεπτο π.χ. 85Hz, 100Hz 
 Κατηγορίες: Καθοδικού Σωλήνα (CRT), Υγρών Κρυστάλων (LCD, TFT), LED τεχνολογίας 
 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (Printer) 

 Τυπώνει τα αποτελέσματα της επεξεργασίες σε χαρτί ή διαφάνειες. 
 Η ταχύτητα της εκτύπωσης μετράται σε ppm (pages per minute). 
 H ποιότητα εκτύπωσης (ανάλυση) μετράται σε dpi (dots per inch). 
 Κατηγορίες:  

Κρουστικοί ή Ακίδων (Dot-Matrix) χαμηλή ανάλυση και ταχύτητα (αποδείξεις, τιμολόγια). 

Ψεκασμού Μελάνης (Inkjet) υψηλή ανάλυση και ταχύτητα (έγγραφα, εικόνες, διαφάνειες). 

Λέιζερ (LaserJet) βέλτιστη ανάλυση και ταχύτητα, αλλά ακριβό κόστος (έγγραφα, εικόνες). 
 Οι εκτυπωτές Dot-Matrix και InkJet είναι εκτυπωτές γραμμής, ενώ οι LaserJet είναι 

εκτυπωτές σελίδας. 
 

ΗΧΕΙΑ (Speakers) 

 Έξοδος ήχου και μουσικής από τον υπολογιστή από 2, 4 ή παραπάνω ηχεία. 
 Τα εξωτερικά ηχεία βελτιώνουν την χαμηλή ποιότητα ήχου των ηχείων που 

είναι ενσωματωμένα στον υπολογιστή. 
 Η ισχύς του μετριέται σε Watt π.χ. 40W, 70W. 
 Συνδέεται στον υπολογιστή με καλώδιο usb ή jack.  
 

file:///C:/p:Altec Lansing ABM 100i:1993677265;_ylt=AmpQrxRbOtqfZ3cXgrm2Ak5cfEMF?clink=dmss/ctx=sc:cmicrophone,c:cmicrophone,mid:57,pid:1993677265,pdid:57,pos:12
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Logitech_Quickcam_Pro_4000.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/LG_L194WT-SF_LCD_monitor.jpg
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ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ (Touch Screen) 

 Συσκευή που λειτουργεί για είσοδο δεδομένων και έξοδο πληροφοριών ταυτόχρονα. 
 Ανιχνεύει την παρουσία και τη θέση από ένα άγγιγμα στη περιοχή της οθόνης. 
 Βρίσκει εφαρμογή σε πολλές συσκευές, όπως laptop, tablet, PDA κλπ. 
 
ΔΙΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ (Modem) 

 Επιτρέπει την σύνδεση του υπολογιστή με την τηλεφωνική γραμμή (χρήση στο Internet). 
 Μετατρέπει τα ψηφιακά δεδομένα του υπολογιστή σε αναλογικά προκειμένου να 

μεταδωθούν από το τηλεφωνικό δίκτυο (διαμόρφωση - modulation). 
 Μετατρέπει τα αναλογικά σήματα του τηλεφωνικού δικτύου σε ψηφιακά 

προκειμένου να γίνουν κατανοητά στον υπολογιστή (αποδιαμόρφωση - 
demodulation). 

 
 

 
 
 
 
 
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (Router) 

 Δρομολογεί (κατευθύνει) τα δεδομένα που φτάνουν από το Ίντερνετ (ιστοσελίδες, 
emails κλπ) στους κατάλληλους υπολογιστές του δικτύου.  

 Πολλές φορές η συσκευή διατίθεται σε μορφή modem-router. 
 

ΣΧΕΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (Plotter) 

 Συσκευή που εκτυπώνει σχέδια και αφίσες σε μεγάλες επιφάνειες χαρτιού. 
 Είναι ακριβότερος από τους απλούς εκτυπωτές αλλά ακολουθεί την ίδια εκτυπωτική 

τεχολογία (συνήθως inkjet). 
 Κατηγορίες: Επιτραπέζιος (Pen – Flatbed) κίνηση στυλό στην επιφάνεια του χαρτιού. 
                             Ψεκασμού (Inkjet) ψεκασμός μελάνης στην επιφάνεια του χαρτιού. 

 
 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (Ups) 

 Είναι συσκευή που προστατεύει τον υπολογιστή από πιθανές αυξομειώσεις τάσεων 
ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παρέχει για μερικά λεπτά ρεύμα στον 
υπολογιστή. 

 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ (Power Supply Unit) 

 Συσκευή που προσαρμόζει την τάση του εισερχόμενου ρεύματος (220-240 Volt) σε 
αυτήν που αντέχουν να χρησιμοποιήσουν τα κυκλώματα του υπολογιστή (5-12 Volt). 

 

CPU (Central Processing Unit) 

 Είναι ο εγκέφαλος του υπολογιστή που εκτελεί τις εντολές σε δυαδική μορφή (0 ή 1). 
 Προσπελάζει άμεσα την RAM και εκτελεί όποιες από τις εντολές της χρειάζεται. 
 Η ταχύτητά του μετριέται σε GHz (δισεκκατομύρια εντολές ανά second). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/T-DSL_Modem.jpg

