
Γενικά 
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή 
κατασκευασμένη κυρίως από ψηφιακά ηλεκτρονικά 
κυκλώματα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά 
συστήματα και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται δεδομένα για 
να παράγει πληροφορίες. Ο υπολογιστής είναι ένα 
αυτοματοποιημένο, ηλεκτρικό και ψηφιακό σύστημα γενικής 
χρήσης, το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα βάσει 
ενός συνόλου προκαθορισμένων οδηγιών που συνολικά 
ονομάζονται προγράμματα. 





Άβακας 

     Γύρω στο 2200 π.Χ. οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι είχαν αναπτύξει 
πολύ το εµπόριο και χρειάζονταν κάτι να τους βοηθά στους 
υπολογισμούς τους. Υπάρχει ένα ρητό που λέει «Η ανάγκη 
είναι η µητέρα της δηµιουργίας». Αυτή η ανάγκη τους 
οδήγησε στο να δηµιουργήσουν τον πρώτο υπολογιστή, που 
δεν ήταν άλλος από το γνωστό αριθµητήριο που 
χρησιμοποιούν όλα τα παιδιά στην πρώτη τάξη του σχολείου. 
Το επίσημο όνοµά του είναι Άβακας. Τον άβακα τον 
βελτίωσαν οι Κινέζοι αρκετά χρόνια αργότερα και του έδωσαν 
τη µορφή που έχει σήμερα. Αναφέρουμε, επίσης, ότι αρκετά 
σχολεία σε φτωχές χώρες του κόσμου χρησιμοποιούν τον 
άβακα όχι μόνο στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, αλλά και 
σε µεγαλύτερες. 



Το κόσκινο του Ερατοσθένη 

Ο αρχαίος Έλληνας Ερατοσθένης, μεγάλος 
μαθηματικός, ανακάλυψε μια μέθοδο για να 
υπολογίζει τους πρώτους αριθμούς. Το «κόσκινο» του 
ήταν μια σπουδαία ανακάλυψη για την εποχή του και 
ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα του σημαντικού 
αυτού προσώπου. 



Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων 
• Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αναπτύξει τεράστιο πολιτισμό και, φυσικά, 

ενδιαφέρθηκαν για τις επιστήμες όπως Μαθηματικά, Αστρονομία κ.α. Οι 
πληροφορίες που έχουμε για την αρχαία ελληνική τεχνολογία είναι κυρίως 
γραπτές. Οι μόνοι μηχανισμοί (ή θραύσματά τους) που έχουν μέχρι στιγμής 
ανακαλυφθεί είναι ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων και ο Βυζαντινός μηχανισμός. 
 

• Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι συσκευή αστρονομικών υπολογισμών που 
χαρακτηρίζεται παγκόσμια ως ο «Αρχαιότερος Υπολογιστής». Κατασκευάστηκε 
γύρω στο 87 π.Χ. -πιθανά στη Ρόδο- και διέθετε 32 οδοντωτά γρανάζια. Κατά τη 
μεταφορά του στη Ρώμη το πλοίο που τον μετέφερε βυθίστηκε κοντά στα 
Αντικύθηρα και ανακαλύφθηκε γύρω στα 1900 από ομάδα σφουγγαράδων. 
 

• Οι διαστάσεις του είναι ίδιες με αυτές ενός σύγχρονου φορητού υπολογιστή. 
Αποτελούνταν από ένα κέλυφος με ενδεικτικούς πίνακες στην εξωτερική του όψη 
και ένα πολυσύνθετο μηχανισμό 32 τροχών στο εσωτερικό του. Ο πίνακας έδειχνε 
την ετήσια κίνηση του ήλιου στο ζωδιακό κύκλο καθώς και τις ανατολές και τις 
δύσεις των λαμπρών άστρων και αστερισμών κατά τη διάρκεια του έτους. 
 



Οι υπολογιστές τη δεκαετία του ‘30 
• Η υπόδειξη ως προς το χρόνο ιστορίας υπολογιστών που 

είναι το ίδρυμα για την ιστορία του PC αρχίζει τον τρόπο 
πίσω στη δεκαετία του '30 - αυτή είναι εάν δεν 
μετρήσουμε τον άβακα, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην 
Κίνα στους αρχαίους χρόνους. Ο πρώτος 
αυτοματοποιημένος υπολογιστής εφευρέθηκε από ένα 
άτομο που ονομάστηκε  Konrad Zuse, ένας γερμανικός 
μηχανικός αεροσκαφών που χρειάστηκε κάτι που θα 
μπορούσε να τον βοηθήσει να υπολογίσει, και να σώσει σε 
κάποιο είδος της μνήμης, σύνθετες εξισώσεις 
μαθηματικα..  Αυτός ο πρώτος πρωτόγονου υπολογιστή 
προετοίμαζε το έδαφος για περισσότερη έρευνα στην 
τεχνολογία υπολογιστών. Μέχρι την  δεκαετία του '30  
 



Επιμέλεια εργασίας 
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