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¶ÚfiÏÔÁÔ˜

Φίλε αναγνώστη, καλώς ήλθες σε ένα ταξίδι γνώσης στο σύγχρονο

κόσµο των Υπολογιστών και της Πληροφορικής. Στη διάρκεια αυτού

του σύντοµου εκπαιδευτικού ταξιδιού θα έχεις την ευκαιρία να γνω-

ρίσεις τις βασικές και θεµελιώδεις αρχές των Υπολογιστών και να ενη-

µερωθείς για τις σύγχρονες εξελίξεις της Πληροφορικής µε τις πολυά-

ριθµες εφαρµογές της. Ο κύριος σκοπός του κειµένου αυτού είναι να

εξηγήσει µε καθαρό και κατανοητό τρόπο το σύγχρονο κόσµο των

Υπολογιστών και να εστιασθεί σε σχετικές έννοιες και τεχνικές της

Επιστήµης των Υπολογιστών, που θα έχουν τη µεγαλύτερη επίδραση

καθώς µπαίνουµε στην τρίτη χιλιετηρίδα και σε νέες φάσεις της «επα-

νάστασης των πληροφοριών».

H Eπιστήµη των Υπολογιστών θεωρείται ως µία πολυδιάστατη και

πολύµορφη τάξη θεµάτων που ποικίλλουν από τις τεχνολογικές λεπτο-

µέρειες ενός σχεδιασµού υπολογιστικού συστήµατος, εφαρµογές της

Πληροφορικής, προγραµµατισµό και υπολογισµούς ως την επίδραση

των Υπολογιστών στην κοινωνία.

Μια εισαγωγή σε τέτοια τάξη θεµάτων πρέπει να παρουσιάζει µία

ευρεία γενική εικόνα των πολλών χαρακτηριστικών διαστάσεων και

των σχέσεών τους, δίνοντας στους µη ειδικούς µια ενηµερωτική σφαι-

ρική άποψη της Επιστήµης των Υπολογιστών και στους ενδιαφερό-

µενους µία κατάλληλη βάση µόρφωσης, από την οποία µπορούν αργό-

τερα να επιλέξουν ειδικευµένα θέµατα Πληροφορικής και να ακο-

λουθήσουν προχωρηµένες σπουδές στο πεδίο που τους ενδιαφέρει.

Η κατανόηση του τρόπου επίδρασης, λειτουργίας και χρήσης των υπο-

λογιστών και του τρόπου µε τον οποίο τα υπολογιστικά συστήµατα

µπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο στη λήψη αποφάσεων και επί-

λυση προβληµάτων, δεν θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στην

οπωσδήποτε σηµαντική εργαστηριακή εξάσκηση για εκµάθηση χρή-

σης πακέτων λογισµικού. Η κατάλληλη παρουσίαση των βασικών

εννοιών των υπολογιστών και η κριτική εξέταση υλικού, λογισµικού

και υπολογιστικών συστηµάτων, καθώς επίσης των τεχνικών που χρη-

σιµοποιούνται για την αποδοτική σύνδεσή τους, αποτελούν σηµαντι-

κούς παράγοντες κατανόησης και εκµάθησης του τρόπου λειτουργίας

και χρήσης των σύγχρονων υπολογιστών. 
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Το βιβλίο αυτό προορίζεται κυρίως για όλους εκείνους που επιθυµούν

να αποκτήσουν µια γενική γνώση για τη δοµή, λειτουργία, χρήση και

τις εφαρµογές των υπολογιστών, χωρίς να προϋποθέτει ειδικές γνώ-

σεις Μαθηµατικών. Το βιβλίο είναι ανεξάρτητο από ιδιαίτερες γλώσ-

σες προγραµµατισµού και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο του ως

εισαγωγικό κείµενο στους υπολογιστές ή εναλλακτικά σε συνδυασµό

µε ένα κατάλληλο εγχειρίδιο γλώσσας προγραµµατισµού, για να δώσει

µία πληρέστερη εισαγωγή της Επιστήµης των Υπολογιστών και Πλη-

ροφορικής.

Το κεφάλαιο 1 περιέχει µία συνοπτική ιστορική ανασκόπηση των υπο-

λογισµών και υπολογιστών και µία ενδεικτική περιγραφή των γνωστι-

κών αντικειµένων της Επιστήµης Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το

κεφάλαιο 2 περιγράφει τη βασική ανατοµία και δοµή των υπολογιστών,

ενώ το κεφάλαιο 3 αναφέρεται στην επικοινωνία ανθρώπου�υπολογι-

στή. Το κεφάλαιο 4 επικεντρώνεται στην επανάσταση των πληροφοριών

και στους σύγχρονους υπολογιστές. Οι γλώσσες προγραµµατισµού, τα

είδη και οι εφαρµογές του προγραµµατισµού, καθώς και αρχές ανά-

πτυξης προγραµµάτων, παρουσιάζονται συνοπτικά στο κεφάλαιο 5. Το

κεφάλαιο 6 αναφέρεται στους τύπους υπολογιστικών συστηµάτων και

στα λειτουργικά συστήµατα. Το κεφάλαιο 7 αναφέρεται στην εξέλιξη

υπολογιστών, κατηγορίες υπολογιστών και εφαρµογές τους. Η επε-

ξεργασία δεδοµένων, το λογισµικό εφαρµογών και η χρήση ειδικών

πακέτων παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 8. Το κεφάλαιο 9 επικεντρώ-

νεται σε βάσεις δεδοµένων και διαχείριση πληροφοριακών συστηµά-

των, ενώ στο κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται βασικές αρχές των δικτύων

υπολογιστών. Το κεφάλαιο 11 παρουσιάζει στοιχεία νέων τεχνολογιών

και αρχές, χρήσεις και εφαρµογές πολυµέσων και υπερµέσων. Τελικά,

το κεφάλαιο 12 αναφέρεται στην πορεία της τεχνολογίας της Πληρο-

φορικής στο παρόν και µέλλον των υπολογιστών και της κοινωνίας.

Ο συγγραφέας επιθυµεί να ευχαριστήσει τους πολλούς συναδέλφους,

συνεργάτες και φοιτητές για εποικοδοµητικά σχόλια που συνετέλεσαν

σηµαντικά στη βελτίωση των παρόντων κειµένων, καθώς και όλους

εκείνους που βοήθησαν ποικιλόµορφα, ο καθένας από τη δική του θέση

και µε τη δική του ικανότητα, στην παραγωγή αυτού του βιβλίου. 

Ηλίας Α. Λυπιτάκης

Oκτώβριος 1998
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EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

™ÎÔfi˜ 

Το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό να σας παρουσιάσει συνοπτικά την ιστο-

ρική εξέλιξη των υπολογιστών και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Επι-

πρόσθετα σας παρουσιάζει ταξινοµηµένα τα βασικά γνωστικά αντι-

κείµενα της Πληροφορικής.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· 

Αφού ολοκληρώσετε τη µελέτη του πρώτου κεφαλαίου, θα µπορείτε να:

� παρουσιάζετε µια ιστορική αναδροµή της εξέλιξης των υπολογιστών

� δίνετε συνοπτικούς ορισµούς για την Επιστήµη των Υπολογιστών

και την Πληροφορική

� αναφέρετε τα πέντε κύρια χαρακτηριστικά των υπολογιστών καθώς

επίσης κατηγορίες και τύπους υπολογιστών

� περιγράφετε µε σαφήνεια τα γνωστικά αντικείµενα της Πληροφορικής

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

� Υπολογιστής (Computer)

� Επιστήµη Υπολογιστών (Computer Science)

� Πληροφορική (Informatics)

� Υπολογισµοί (Computations)

� Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

� δεδοµένα (data)

� δυαδικά ψηφία (bits)

� είσοδος� έξοδος (input�output)

� γνωστικά αντικείµενα Πληροφορικής

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Μέσα στο σχετικά περιορισµένο χρονικό διάστηµα των τελευταίων

πενήντα χρόνων οι Υπολογιστές έχουν µεταβάλει τον κόσµο που µας

περιβάλλει περισσότερο από κάθε άλλη µηχανή που εφευρέθηκε τις

τελευταίες χιλιετηρίδες. Το πρώτο κεφάλαιο χωρίζεται σε πέντε ενό-

1∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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τητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζουµε µία συνοπτική ιστορική εξέ-

λιξη των υπολογιστών και περιγράφουµε τα κύρια χαρακτηριστικά

τους. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζουµε τον τρόπο παράστασης πλη-

ροφοριών µέσα στον υπολογιστή και τη λειτουργικότητα των µηχανη-

µάτων εισόδου�εξόδου. Στην τρίτη ενότητα περιγράφουµε τα βασικά

χαρακτηριστικά των υπολογιστών καθώς επίσης κατηγορίες και τύπους

τους. Οι ορισµοί της Επιστήµης Υπολογισµών και Πληροφορικής δίνο-

νται στην τέταρτη ενότητα, ενώ στην πέµπτη ενότητα παρουσιάζουµε

ταξινοµηµένα τα βασικά γνωστικά αντικείµενα της Πληροφορικής.



1.1 πÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ó·ÛÎfiËÛË

Μία από τις πρώτες υπολογιστικές µηχανές στην ιστορία της επεξερ-

γασίας δεδοµένων είναι ο άβακας, µία µηχανή που πιθανώς χρησιµο-

ποιήθηκε περίπου το 2200 π.Χ. από τους Βαβυλώνιους και ακόµη

πρωτύτερα στην κοιλάδα του Τίγρη�Ευφράτη το 3500 π.Χ. Ο πρώτος

αυτός µηχανικός υπολογιστής κατασκευάσθηκε σε διάφορες τροπο-

ποιηµένες µορφές και χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα για τις υπολογι-

στικές ανάγκες του ανθρώπου εκτελώντας τις θεµελιώδεις αριθµητι-

κές πράξεις.

Μία από τις αρχαιότερες υπολογιστικές µηχανές θεωρείται ο µεταλ-

λικός µηχανισµός γνωστός ως «µηχανισµός των Αντικυθήρων»

(είδος αστρολάβου που κατασκευάσθηκε περίπου το 65 π.Χ.), που

ανασύρθηκε από Έλληνες σπογγαλιείς κοντά στο νησί Αντικύθηρα

στις αρχές του αιώνα. Η ύπαρξη του παραπάνω υπολογιστικού συστή-

µατος, αλλά και άλλων αρχαίων υπολογιστικών συστηµάτων, όπως

π.χ. ο «µεσολάβος» (Ερατοσθένης, 210 π.Χ.), ένα ειδικό όργανο για

επίλυση γεωµετρικών προβληµάτων, η «διόπτρα» (Ήρων ο Αλεξαν-

δρεύς, 100 π.Χ.), ένα υπολογιστικό όργανο για τοπογραφικές εφαρ-

µογές ανάλογο προς τον Θεοδόλιχο, δείχνουν ανάπτυξη υπολογιστι-

κών εφαρµογών και σχετικής τεχνολογίας. 

Από τις πρώτες φάσεις στην ανάπτυξη των σύγχρονων υπολογιστικών

µεθόδων µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η εφεύρεση του αραβικού

συστήµατος αριθµών, η εισαγωγή του στη ∆ύση και η µεταγενέστερη

απλοποίηση των λειτουργικών τεχνικών του. Το σύστηµα των λογα-

ρίθµων, που εφευρέθηκε από τον Σκώτο Μαθηµατικό John Napier,

δίνει µία χρήσιµη µέθοδο για συντόµευση υπολογισµών, ειδικότερα

σε πράξεις πολλαπλασιασµού, διαίρεσης, ύψωσης σε δύναµη και εξα-

γωγή ριζών, που ελαττώνονται σε απλή πρόσθεση και αφαίρεση µε τη

χρήση λογαρίθµων. Οι πίνακες του Napier, που χρησιµοποιούν τη

βάση[1] e, δηµοσιεύθηκαν το 1614, ενώ ο Άγγλος Μαθηµατικός Henry

Briggs δηµοσίευσε λίγο αργότερα πίνακες που χρησιµοποιούν τη βάση

10 και αποτελούν το «κοινό» σύστηµα λογαρίθµων.

1 51 . 1  π ™ ∆ √ ƒ π ∫ ∏  ∞ ¡ ∞ ™ ∫ √ ¶ ∏ ™ ∏

[1] Οι λογάριθµοι µε βάση τον αριθµό e, όπου e = 2,71828�, ονοµάζονται
φυσικοί ή νεπέριοι λογάριθµοι, π.χ. αν ex = N > 0, τότε x = lnN είναι ο
λογάριθµος µε βάση e.
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Μετά την εµφάνιση των λογαρίθµων σύντοµα εφευρέθηκε ο λογα-

ριθµικός κανόνας, που είναι ένας µηχανικός αναλογικός υπολογιστής

στον οποίο οι αριθµητικές αποστάσεις στις κλίµακες είναι ανάλογες

µε γεωµετρικές µεταβολές. Χρησιµοποιώντας λογαρίθµους (logs) για

τις κλίµακες και µε χρήση κινητών κλιµάκων είναι δυνατή η µηχανι-

κή εκτέλεση υπολογισµών (που προηγούµενα γίνονταν µε χαρτί και

µολύβι) µε προσέγγιση περίπου τρία σηµαντικά ψηφία. Χαρακτηρι-

στικά αναφέρεται ότι ο άβακας, ο οποίος επεξεργάζεται δεδοµένα σε

διακριτή (ψηφιακή) µορφή, είναι ένα παράδειγµα ψηφιακού υπολογι-

στή, ενώ ο λογαριθµικός κανόνας, ο οποίος επεξεργάζεται µεταβλη-

τές που βρίσκονται σε συνεχή (αναλογική) µορφή, αποτελεί ένα παρά-

δειγµα αναλογικού υπολογιστή.

Η Αριθµητική Μηχανή του Pascal: Ο Γάλλος Φιλόσοφος και Μαθη-

µατικός Blaise Pascal το 1647 εφεύρε την πρώτη προσθετική µηχανή,

που µπορούσε να εκτελέσει αρίθµηση, πρόσθεση και αφαίρεση. 

Η «Αριθµητική Μηχανή» του Pascal ήταν βασισµένη σε

µετρητές�τροχούς (παρόµοιους σε λειτουργία µε τον µετρητή από-

στασης στα αυτοκίνητα) συνδεδεµένους µεταξύ τους σε λόγο 10:1,

που έδιναν τη δυνατότητα παράστασης και µεταφοράς των σχέσεων

µεταξύ των ψηφίων σ' έναν αριθµό του δεκαδικού συστήµατος. Η

βασική αρχή κατασκευής αυτής της µηχανής χρησιµοποιήθηκε αργό-

τερα για την κατασκευή αριθµοµηχανών, µηχανών γραφείου και

ταµιακών µηχανών. Η αριθµητική µηχανή του Pascal βελτιώθηκε από

τον Gottfried Von Leibnitz το 1671 µε την πραγµατοποίηση πολλα-

πλασιασµού και διαίρεσης.

Η Μηχανή Jacquard: Ο Γάλλος Joseph Jacquard το 1801 σχεδίασε

έναν αργαλειό που µπορούσε αυτόµατα να υφάνει σχέδια σε υφά-

σµατα. Η µηχανή χρησιµοποιούσε µία συνεχή ζώνη από µεταλλικές

πλάκες, που η καθεµιά περιείχε µία σειρά από τρύπες, µέσα από τις

οποίες κινούνταν βελόνες καθώς περιστρεφόταν η ζώνη. Με τον τρόπο

αυτό ελέγχονταν η σειρά και το σχέδιο της ύφανσης µε τον αργαλειό.

Το αν υπήρχε µία τρύπα ή όχι στην ανάλογη θέση µιας κάρτας καθό-

ριζε τι θα υφανθεί. Η µηχανή είχε τη δυνατότητα να υφάνει πολύπλο-

κα σχέδια και κυρίως να επαναλάβει τα ίδια σχέδια πολλές φορές.

Η Αναλυτική Μηχανή του Babbage:Ο Άγγλος Charles Babbage, καθη-

γητής Μαθηµατικών στο Πανεπιστήµιο Cambridge, το 1823 άρχισε να



σχεδιάζει µία «διαφορική» µηχανή, η οποία ήταν µία υπολογιστική

συσκευή για την αυτοµατοποιηµένη παραγωγή των τελικών τιµών ενός

µαθηµατικού πίνακα από κάποιες άλλες τιµές που είχαν υπολογισθεί

προηγούµενα. Η κατασκευή αυτής της διαφορικής µηχανής δεν ολο-

κληρώθηκε από τον Babbage, ο οποίος όµως χρησιµοποιώντας την

εµπειρία του από τη διαφορική µηχανή και τη γνώση του για τη µηχα-

νή Jacquard, σχεδίασε το 1834 µία νέα «αναλυτική» µηχανή, που ήταν

µία αυτόµατη σειριακή υπολογιστική µηχανή γενικής χρήσης και είχε

τις ίδιες βασικές αρχές µε τους σηµερινούς ψηφιακούς υπολογιστές.

Η αναλυτική µηχανή του Babbage είχε σχεδιασθεί να κάνει αριθµητι-

κές πράξεις, να ελέγχει τον εαυτό της και να εκτελεί λογικές αποφά-

σεις. Η κατασκευή αυτής της αναλυτικής µηχανής δεν ολοκληρώθη-

κε για τεχνολογικούς και οικονοµικούς λόγους.

Οι Μηχανές Hollerith: Η ανάπτυξη της τεχνικής διάτρητων καρτών

και των µηχανών για την επεξεργασία τους δηµιουργήθηκε κύρια από

ανάγκες του Γραφείου Απογραφής της Αµερικής στο τέλος του 19ου

αιώνα. Ο Herman Hollerith, στατιστικολόγος, συνεργάστηκε το 1880

µε τη Στατιστική Υπηρεσία και το 1886 κατασκεύασε την πρώτη δια-

τρητική�διαλογική µηχανή. Οι µηχανές Hollerith θεωρείται ότι αποτέ-

λεσαν το πρώτο ηλεκτροµηχανικό σύστηµα επεξεργασίας στοιχείων.

Το σύστηµα της κωδικοποίησης πληροφοριών σε διάτρητες κάρτες

αποδείχθηκε γρήγορα να είναι µία αποδοτική και αποτελεσµατική

µέθοδος καταγραφής πληροφοριών για µελλοντική επεξεργασία. Βαθ-

µιαία, ο Hollerith προσάρµοσε τις µηχανές του για εµπορική χρήση και

οργάνωσε την εταιρεία «Tabulating Machine Co.», που διέθεσε στην

εµπορική αγορά τέτοιες µηχανές. Η εταιρεία αυτή αναπτύχθηκε γρή-

γορα και συγχωνεύτηκε αργότερα µε άλλες εταιρείες, για να ονοµασθεί

τελικά το 1924 International Business Machine Corporation (IBM).

Η Αυτόµατη Υπολογιστική Μηχανή του Aiken: Η επόµενη σηµαντι-

κή ανάπτυξη εµφανίσθηκε το 1937, όταν ο Howard Aiken, Φυσικός,

καθηγητής του Πανεπιστηµίου Harvard σχεδίασε και µε τη βοήθεια

της ΙΒΜ κατασκεύασε µία αυτόµατη, σειριακή υπολογιστική µηχανή,

που µπορούσε να εκτελέσει αριθµητικές πράξεις για δεδοµένα εισό-

δου χρησιµοποιώντας διάτρητες κάρτες του Hollerith. Ο πρώτος αυτός

αυτόµατος υπολογιστής ονοµάσθηκε MARK I και χρησιµοποιήθηκε

κυρίως για επιστηµονικούς υπολογισµούς επιλύοντας προβλήµατα που
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απαιτούσαν εκτεταµένες αριθµητικές πράξεις. Στη συνέχεια κατα-

σκευάσθηκαν διαδοχικά τρία ακόµα βελτιωµένα µοντέλα του υπολο-

γιστή αυτού µε τελευταίο τον MARK IV.

Οι Πρώτοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπο-

λογιστής (η/υ) κατασκευάσθηκε το 1940 από τον John Atanasoff και

ονοµάσθηκε ABC (Atanasoff Berry Computer). Οι καθηγητές J. Eckert

και J. Mauchly σχεδίασαν και κατασκεύασαν στο διάστηµα

1942�1944 τον ENIAC (Electronic Numerical Integrator And

Calculator), τον πρώτο ψηφιακό η/υ µε δυνατότητα εκτέλεσης 5.000

προσθέσεων ή 500 πολλαπλασιασµών το δευτερόλεπτο, που χρησι-

µοποιούσε το δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης. Αργότερα, το 1949, κατα-

σκευάσθηκε από τους M. Wilkes και W. Renwick στο Πανεπιστήµιο

του Manchester ο πρώτος η/υ µε αποθηκευµένα προγράµµατα, που

ονοµάσθηκε EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer).

Ο υπολογιστής EDSAC χρησιµοποιήθηκε ευρέως για την ανάπτυξη

τεχνικών προγραµµατισµού. 

Ο πρώτος εµπορικά διαθέσιµος υπολογιστής κατασκευάσθηκε το 1951

από την Sperry Rand Corporation και ονοµάσθηκε UNIVAC I

(UNIVersal Automatic Computer). Οι παραπάνω η/υ ανήκουν στη

λεγόµενη πρώτη «γενιά» υπολογιστών. Περισσότερες πληροφορίες

για την εξέλιξη των υπολογιστών δίνονται σε επόµενα κεφάλαια.

1.2 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜

Οι βασικές έννοιες που πρέπει κανείς να εξετάσει για να µπορεί να

σκεφθεί λογικά και να µιλήσει µε νόηµα για τους υπολογιστές είναι:

Τι είναι υπολογιστές; Τι µπορούν να κάνουν οι υπολογιστές;

Πώς µπορούµε να επικοινωνούµε µε τους υπολογιστές;

Στο συνοπτικό λεξικό της Οξφόρδης (Concise Oxford Dictionary,

1964) η λέξη υπολογιστής (Computer) ορίζεται απλά ως «ηλεκτρονι-

κή υπολογιστική µηχανή». Ο αρχικός αντικειµενικός στόχος για την

ανακάλυψη του υπολογιστή ήταν να δηµιουργηθεί µία γρήγορη υπο-

λογιστική µηχανή. Σήµερα διαπιστώνεται ότι ένα µεγάλο ποσοστό των

υπολογισµών αφορά εφαρµογές που είναι µη µαθηµατικής ή µη αριθ-

µητικής φύσης.

Σηµειώνουµε το βασικό γεγονός ότι ο υπολογιστής ενεργεί µε βάση



τις πληροφορίες που δέχεται. Οι πληροφορίες αυτές, που στην υπο-

λογιστική ορολογία καλούνται «δεδοµένα» (data), δίνονται µε µορφή

διάφορων σχηµάτων και µεγεθών, από µαθηµατικές εξισώσεις έως

λεπτοµέρειες για το εργατικό δυναµικό µιας εταιρείας που απαιτείται

για την παραγωγή του µισθολογίου ή ακόµα µεγάλου όγκου δεδοµέ-

νων που χρειάζονται σε επιστηµονικές εφαρµογές.

� Η επεξεργασία πληροφοριών από τους υπολογιστές θεωρείται

θεµελιώδης και εκφράζεται µε τη λέξη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

(Informatics). Η Πληροφορική είναι η επιστήµη της επεξεργα-

σίας πληροφοριών, δηλαδή των µεθόδων καταγραφής, χειρι-

σµού και ανάκτησης πληροφοριών και θεωρείται από πολλούς

επιστήµονες ότι είναι η ουσία των υπολογισµών. Με την ανά-

λυση του όρου Πληροφορική θα ασχοληθούµε στην Ενότητα

1.4. Ο όρος Πληροφορική χρησιµοποιείται κύρια στις κεντρικές

ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στις αγγλοσαξονικές χώρες και στις

Η.Π.Α. χρησιµοποιείται περίπου ισοδύναµα ο όρος «επιστήµη

υπολογισµών» (computing science ή computing). Στις χώρες

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης χρησιµοποιείται µε την ίδια

σηµασία ο όρος «κυβερνητική» (cybernetics).
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Είναι σωστό ή λάθος ότι:

❑ Πληροφορική είναι η Επιστήµη επεξεργασίας πληροφοριών.

❑ Επιστήµη Υπολογισµών και Κυβερνητική έχουν την ίδια σηµα-

σία.

❑ Επιστήµη Πληροφοριών είναι ένα ευρύ διεπιστηµονικό ερευνητι-

κό πεδίο της Πληροφορικής που περιλαµβάνει την Επιστήµη Υπο-

λογιστών, Επικοινωνίες κτλ.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
1.1

1.2.1 ∏ ªË¯·Ó‹

Στις αρχές του 18ου αιώνα, όπως προαναφέρθηκε, ο C. Babbage

παρουσίασε την αναλυτική µηχανή του, που ήταν σχεδιασµένη να λει-

τουργεί εντελώς αυτόµατα και να εκτελεί βασικές αριθµητικές λει-

τουργίες για κάθε µαθηµατικό πρόβληµα. Η µηχανή αυτή αποτελείτο

από τα ακόλουθα πέντε µέρη:

(i) Μία µνήµη που κρατούσε αριθµούς, δηλαδή εκείνους που έδιναν
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πληροφορίες (δεδοµένα) για τα προβλήµατα και εκείνους που

επρόκειτο να δηµιουργηθούν στην πορεία των υπολογισµών.

(ii) Μία αριθµητική µονάδα (ο Babbage την ονόµασε mill), που ήταν

ένα µηχάνηµα για την εκτέλεση αριθµητικών πράξεων στους

αριθµούς που είχαν αποθηκευτεί. Όλες οι λειτουργίες εκτελού-

νταν αυτόµατα µέσω περιστρεφόµενων οδοντωτών τροχών.

(iii) Μία µονάδα ελέγχου, για την πιστοποίηση ότι η µηχανή εκτελού-

σε τις λειτουργίες µε τη σωστή σειρά και για τη µεταφορά δεδο-

µένων µεταξύ αριθµητικής µονάδας και µνήµης (µε µία σειρά

οδοντωτών τροχών).

(iv) Μία µονάδα εισόδου για να δίνονται στη µηχανή δεδοµένα και

οδηγίες ποιες αριθµητικές λειτουργίες θα εκτελεστούν.

(v) Μία µονάδα εξόδου για να δίνονται τα αποτελέσµατα.

Τα τρία µέρη της αναλυτικής µηχανής που αποτελούν τη µνήµη, τον

έλεγχο και την αριθµητική µονάδα είναι συλλογικά γνωστά, στην τρέ-

χουσα ορολογία, ως Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας [Central

Processing Unit (CPU)].

1.2.2 √È ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹

Ενώ η αναλυτική µηχανή του Babbage ήταν µηχανική, οι σηµερινοί

υπολογιστές χαρακτηρίζονται ως «ηλεκτρονικοί». Ο όρος «ηλεκτρονι-

κός» αναφέρεται σε µία ψηφιακή υπολογιστική µηχανή που είναι

κατασκευασµένη από ηλεκτρονικά στοιχεία. Σηµειώνεται ότι οι περισ-

σότεροι σύγχρονοι υπολογιστές είναι ηλεκτρονικοί, ενώ υπάρχουν και

ορισµένες άλλες κατηγορίες µη�ηλεκτρονικών υπολογιστών, π.χ. οπτι-

κοί υπολογιστές, όπως θα δούµε σε επόµενες ενότητες. Σε έναν η/υ οι

πληροφορίες δηλώνονται χρησιµοποιώντας τη δυαδική κατάσταση.

Τα δεδοµένα µετατρέπονται από τη µονάδα εισόδου σε ηλεκτρικούς

παλµούς που µεταδίδονται στη CPU για επεξεργασία.

Για να µπορεί ένας η/υ να αποθηκεύει γραπτούς χαρακτήρες, θα πρέ-

πει να τους αναγνωρίζει ως διατεταγµένο σύνολο ηλεκτρικών παλµών.

Αν η παρουσία ενός τέτοιου παλµού δηλώνεται µε 1 (ένα) και η απου-

σία µε 0 (µηδέν) και αν 000 σηµαίνει S, ενώ 111 σηµαίνει Ο (όµικρον),

τότε το γνωστό σήµα SOS θα εµφανισθεί ως 000111000. Τα στοιχεία

1 και 0 είναι γνωστά ως δυαδικά ψηφία (binary digits) ή bits. 



Προηγούµενα εξετάσαµε πώς οι πληροφορίες αντιπροσωπεύονται

στον υπολογιστή. Θα θεωρήσουµε τώρα τη φύση αυτών των πληρο-

φοριών. Οι υπολογιστές µπορούν να επεξεργασθούν τις πληροφορίες

που δέχονται µε έναν προκαθορισµένο λογικό τρόπο. Αν ένα δεδοµέ-

νο υπολογιστικό πρόβληµα µπορεί να αναχθεί σε µια σειρά απλών,

διαδοχικών λογικών λειτουργιών, τότε µπορεί να εκτελεστεί από τον

υπολογιστή πολύ πιο γρήγορα απ' ό,τι θα µπορούσε να το επιλύσει ο

άνθρωπος. Οι περισσότερες υπολογιστικές εργασίες που εκτελούνται

από τους ανθρώπους είναι λογικής φύσης και συνήθως χαρακτηρίζο-

νται από µια σειρά διαδοχικών, διακεκριµένων, λογικών βηµάτων. Οι

προγραµµατιστές, που είναι υπεύθυνοι για τις οδηγίες που δίνονται

στους υπολογιστές, χρησιµοποιούν λογικές µάλλον παρά µαθηµατι-

κές ικανότητες. Ο υπολογιστής λοιπόν µπορεί να χαρακτηριστεί ως

µία λογική µηχανή.

Σηµειώνεται ότι, όταν δοθούν πληροφορίες στον υπολογιστή, είναι

πάντα δυνατή η ανάκληση και χρήση τους σε οποιαδήποτε χρονική

στιγµή. Με αυτή την έννοια ο υπολογιστής είναι κατά πολύ ανώτερος

από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, που αν και δέχεται πλήθος πληροφο-

ριών καθηµερινά, έχει σχετική δυσκολία στην ανάκληση ορισµένων

λεπτοµερειών, όταν τις χρειασθεί. Ο υπολογιστής όµως µπορεί πάντο-

τε να έχει προσπέλαση σε πληροφορίες που έχει στη µνήµη του και

αυτά τα δεδοµένα µπορούν να αναπαραχθούν ακριβώς στον πρωτό-

τυπο τύπο τους βραχυπρόθεσµα ή µετά από πολύ µεγάλα χρονικά δια-

στήµατα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αλλαχθεί σκόπιµα.

2 11 . 2  ∂ π ™ ∞ ° ø ° ∏  ™ ∆ √ À ™  À ¶ √ § √ ° π ™ ª √ À ™

Να επιλεγεί η καλύτερη από τις επόµενες επιλογές:

Τα δυαδικά ψηφία

(α) αναγνωρίζονται ως σύνολο ηλεκτρονικών παλµών

(β) παίρνουν όλες τις ενδιάµεσες τιµές από 0 έως 1

(γ) παίρνουν µόνο τις τιµές 0, 1

(δ) οι συνδυασµοί τους φτιάχνουν χαρακτήρες και λέξεις που ανα-

γνωρίζει ο υπολογιστής

(ε) τα α, γ και δ είναι σωστά 

(στ) τα α και β είναι σωστά

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
1.2
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1.2.3 ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ∂ÈÛfi‰Ô˘/∂Ífi‰Ô˘

Η λειτουργία των µηχανηµάτων Eισόδου/Eξόδου [Input/Output (I/O)]

είναι να δώσουν πληροφορίες στη CPU και να αποδώσουν πληροφο-

ρίες από τη CPU αντίστοιχα. Στην αρχική φάση ανάπτυξης των Υπο-

λογιστών τα µηχανήµατα εισόδου ήταν πολύ απλές µηχανές, που χρη-

σιµοποιούσαν δυαδικά ψηφία για την ενεργοποίησή τους. Στη συνέ-

χεια οι εξελίξεις οδήγησαν σε πολυπλοκότερα µηχανήµατα, που µπο-

ρούν να µεταφράσουν χαρακτήρες και σύµβολα σε αντίστοιχες δυα-

δικές παραστάσεις. Ευνόητο είναι ότι το υλικό εξόδου του υπολογι-

στή πρέπει να είναι σε αναγνώσιµη µορφή για τον άνθρωπο. Τα µηχα-

νήµατα εισόδου µεταφράζουν�κωδικοποιούν τους χαρακτήρες που

εισάγουν οι χειριστές σε δυαδικές παραστάσεις, ώστε να είναι κατα-

νοητοί από αυτά. Αντίθετα, τα µηχανήµατα εξόδου αποκωδικοποιούν

τις δυαδικές παραστάσεις σε αναγνωρίσιµους από τους ανθρώπους

χαρακτήρες.

� Ο σκοπός των µηχανηµάτων εισόδου/εξόδου είναι γενικά να

ενεργήσουν ως µεταφραστικά µηχανήµατα µεταξύ του εξωτε-

ρικού κόσµου και του εσωτερικού κόσµου της Κεντρικής Μονά-

δας Επεξεργασίας (CPU), δηλαδή να ενεργήσουν ως ένα µέσο

επικοινωνίας (interface) µεταξύ ανθρώπου και µηχανής.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σηµειώνοντας x

στο αντίστοιχο πλαίσιο.

Τα µηχανήµατα εισόδου/εξόδου ως µέσα επικοινωνίας ανθρώ-

που�µηχανής:

❑ µεταφράζουν χαρακτήρες σε δεκαδικούς αριθµούς,

❑ µεταφράζουν δεκαδικούς σε δυαδικούς αριθµούς,

❑ µεταφράζουν χαρακτήρες σε δυαδικούς αριθµούς (είσοδος) και

δυαδικούς σε αναγνώσιµους χαρακτήρες (έξοδος),

❑ µεταφράζουν χαρακτήρες σε σήµατα (είσοδος) και σήµατα σε

χαρακτήρες (έξοδος).

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

1.3



1.3 Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

Κύρια χαρακτηριστικά των υπολογιστών αποτελούν οι ακόλουθοι

πέντε βασικοί παράγοντες:

(i) Ταχύτητα: Ο υπολογιστής κατασκευάσθηκε και χρησιµοποιήθηκε

ως µία µηχανή µε υψηλές υπολογιστικές ταχύτητες. Η υψηλή ταχύ-

τητα επεξεργασίας του υπολογιστή είναι ο κύριος βασικός παράγων

που οδήγησε στη λύση πολύπλοκων επιστηµονικών προβληµάτων που

ήταν προηγούµενα αδύνατον να επιλυθούν. Για παράδειγµα, οι διαδι-

κασίες προσσελήνωσης και διαστηµικών ταξιδιών δεν θα ήταν πραγ-

µατοποιήσιµες χωρίς τους ταχύτατους σύγχρονους υπολογιστές, όπως

επίσης η συχνή και αναγκαία πληροφόρηση για την πρόγνωση του και-

ρού. Για τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη πρόγνωση του καιρού

οι µετεωρολόγοι χρησιµοποιούν σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα

για την ταχύτατη εκτέλεση των αναγκαίων υπολογισµών και αναλύ-

σεων. Η ικανότητα της λήψης απαντήσεων αρκετά γρήγορα από τον

υπολογιστή, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει τον απαιτούµενο χρόνο για

να ενεργήσει κατάλληλα, επιτρέπει τους υπολογισµούς σε «πραγµα-

τικό�χρόνο» (real time).

Οι ηλεκτρικοί παλµοί ταξιδεύουν (µάλλον παρά κινούνται) µε πολύ

µεγάλες ταχύτητες και, επειδή οι υπολογιστές είναι ηλεκτρονικοί

(χωρίς µηχανικές κινήσεις), η εσωτερική ταχύτητά τους αναφέρεται

σε χρόνους της τάξης µικρο�δευτερολέπτων (1 microsec = 10�6 sec),

νανο�δευτερολέπτων (1 nanosec = 10�9 sec) και τελευταία πικο�δευ-

τερολέπτων (1 picosec = 10�12 sec). 

(ii) Μνήµη: Είναι γνωστό ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος από τις νέες

γνώσεις που δέχεται επιλέγει ό,τι θεωρεί σπουδαίο και άξιο να κρα-

τηθεί στη µνήµη του, ενώ οι ασήµαντες λεπτοµέρειες καταχωρούνται

σε «δευτερεύουσες» περιοχές της µνήµης.

Στους υπολογιστές η εσωτερική µνήµη της CPU είναι αρκετά µεγά-

λη, ώστε να χωρέσει ένα ορισµένο ποσό πληροφοριών, δηλαδή έχει

καθορισµένα όρια. Όλα τα υπόλοιπα απαιτούµενα δεδοµένα αποθη-

κεύονται έξω από τη µνήµη της CPU σε βοηθητικές ή δευτερεύου-

σες µονάδες µνήµης (auxiliary or secondary storage devices). Μικρά

τµήµατα από το σύνολο των δεδοµένων µπορούν να µεταφερθούν

στην κύρια εσωτερική µνήµη, όπως και όταν απαιτηθεί για την επε-
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ξεργασία. Η εσωτερική µνήµη (στην CPU) είναι εγκατεστηµένη σε

Κ�δοµηµένες µονάδες µνήµης, όπου Κ ισοδυναµεί µε 1024 θέσεις

µνήµης, π.χ. ο υπολογιστής CDC CYBER 73 είχε µνήµη 128 Κ (δηλ.

128 x 1024 θέσεις µνήµης).

(iii) Ακρίβεια:Μηχανικά σφάλµατα στους υπολογιστές είναι δυνατόν

να συµβούν, αλλά λόγω της αυξανόµενης αποδοτικότητας στις τεχνι-

κές που ανιχνεύουν σφάλµατα, αυτά σπάνια οδηγούν σε λανθασµένα

αποτελέσµατα. Τα σφάλµατα στους υπολογισµούς σε πολύ µεγάλο

ποσοστό οφείλονται σε ανθρώπινες µάλλον παρά τεχνολογικές αδυ-

ναµίες, π.χ. ανακριβή λογική στον προγραµµατισµό, ανακριβή δεδο-

µένα ή ακατάλληλα σχεδιασµένα συστήµατα.

(iv) Λειτουργικότητα: Οι υπολογιστές µπορούν να εκτελέσουν σχε-

δόν κάθε υπολογιστικό έργο, µε την προϋπόθεση ότι το έργο µπορεί

να ελαττωθεί σε µία σειρά από λογικά βήµατα. Για παράδειγµα, ένα

έργο όπως η προετοιµασία ενός µισθολογίου ή ο έλεγχος της ροής

κίνησης µπορεί να χωρισθεί σε µία λογική ακολουθία από λειτουργίες.

Σηµειώνεται ότι ο υπολογιστής έχει σχετικά περιορισµένη λειτουργι-

κή ικανότητα και σε τελευταία ανάλυση εκτελεί µόνον τέσσερις βασι-

κές λειτουργίες:

α) ανταλλάσσει πληροφορίες µε τον εξωτερικό χώρο µέσω των

µηχανών εισόδου/εξόδου,

β) µετακινεί δεδοµένα εσωτερικά στη CPU,

γ) εκτελεί βασικές αριθµητικές λειτουργίες,

δ) εκτελεί λειτουργίες σύγκρισης.

Κατά µία έννοια λοιπόν ο υπολογιστής έχει περιορισµένη λειτουργι-

κότητα, γιατί περιορίζεται στις παραπάνω τέσσερις βασικές λειτουρ-

γίες. Επειδή όµως ένα πολύ µεγάλο µέρος δραστηριοτήτων µπορεί να

θεωρηθεί ότι καλύπτεται από αυτές τις λειτουργίες, ο υπολογιστής

εµφανίζεται ότι λειτουργεί πάρα πολύ «έξυπνα». Ο προγραµµατισµός

µπορεί να θεωρηθεί ως η τέχνη που ελαττώνει ένα δεδοµένο πρόβλη-

µα σε µία κατανεµηµένη συνεργασία των παραπάνω βασικών λει-

τουργιών.

(v) Αυτοµατισµός: Όταν ένα πρόγραµµα είναι στη µνήµη του υπολο-

γιστή, οι ατοµικές οδηγίες µεταφέρονται η µία µετά από την άλλη για



εκτέλεση στην µονάδα ελέγχου. Η CPU ακολουθεί αυτές τις οδηγίες,

µέχρι να συναντήσει µία τελευταία οδηγία που αναφέρεται στον τερ-

µατισµό της εκτέλεσης. Στην αναλυτική µηχανή του Babbage ο όρος

«αυτόµατη µηχανή» σήµαινε ότι όταν η επεξεργασία ενός προγράµ-

µατος είχε αρχίσει, θα συνεχιζόταν µέχρις ότου συµπληρωθεί, χωρίς

την ανάγκη ανθρώπινης παρέµβασης. Σηµειώνεται ότι ο υπολογιστής

εκτελεί εξαιρετικά µεγάλους αριθµούς υπολογισµών µε ακριβώς την

ίδια ακρίβεια και ταχύτητα όπως εκτελεί τον πρώτο υπολογισµό.

Οι υπολογιστές έχουν ήδη αποδείξει σήµερα ότι είναι ένα από τα

καλύτερα εργαλεία του ανθρώπου και αναµένεται ότι οι δυναµικές

ωφέλειές τους στις αρχές της τρίτης χιλιετίας θα είναι πολύ µεγάλες

για το ανθρώπινο γένος. Οι ωφέλειες όµως αυτές δεν θα αποδοθούν

χωρίς την κατάλληλη προεργασία, που απαιτεί εντατική και επίπονη

προσπάθεια και µελέτη για την πληρέστερη κατανόηση των ευεργε-

τηµάτων από τους υπολογιστές. Θα πρέπει επίσης να µελετηθεί προ-

σεκτικά η αποφυγή των κινδύνων που τυχόν συνοδεύουν την «ανεξέ-

λεγκτη» πρόοδο.
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Αναφέρατε τα πέντε κύρια χαρακτηριστικά υπολογιστών από τα ακό-

λουθα:

ταχύτητα, υπολογισµός, ακρίβεια, προγραµµατισµός, αυτοµατισµός,

νοηµοσύνη, µνήµη, οικονοµία, λειτουργικότητα, επανάληψη.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
1.4

Αναφέρατε τις τέσσερις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή από τις

ακόλουθες:

απόδοση πληροφοριών, ανάκτηση πληροφοριών, εκτέλεση προ-

γραµµάτων, επεξεργασία δεδοµένων, µετακίνηση δεδοµένων στη

CPU, ανάλυση πληροφοριών, εκτέλεση αριθµητικών λειτουρ-

γιών, εκτέλεση λειτουργιών σύγκρισης.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
1.5
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1.3.1 ∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ Î·È Ù‡ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

Οι υπολογιστές µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους:

(i) Ανάλογα µε τον τρόπο παράστασης πληροφοριών σε ψηφιακούς

(digital), αναλογικούς (analogue) και υβριδικούς (hybrid). Οι

ψηφιακοί υπολογιστές επεξεργάζονται διακεκριµένα (ψηφιακά)

µεγέθη και µπορούν να εκτελέσουν αριθµητικές και λογικές πρά-

ξεις µε την επιθυµητή ακρίβεια και σε µικρό χρονικό διάστηµα.

Οι αναλογικοί λειτουργούν µε συνεχή (αναλογικά) µεγέθη, π.χ.

θερµοκρασίες, και αποτελούν µία συλλογή παράλληλων υπολο-

γιστικών στοιχείων που µπορούν εύκολα να επεκταθούν, ενώ οι

υβριδικοί αποτελούν έναν συνδυασµό των δύο προηγούµενων

κατηγοριών.

(ii) Aνάλογα µε τη χρήση τους σε γενικού σκοπού και ειδικού σκο-

πού.

(iii) Aνάλογα µε το είδος εφαρµογών σε υπολογιστές επιστηµονικών

εφαρµογών και υπολογιστές διαχειριστικών εφαρµογών. Στην

πρώτη κατηγορία η έµφαση δίνεται στην ταχύτητα επεξεργασίας,

ενώ στη δεύτερη κατηγορία ο φόρτος επικεντρώνεται στην είσο-

δο�έξοδο στοιχείων.

(iv) Aνάλογα µε τα κριτήρια προδιαγραφών κατηγοριοποίησης, που

αναφέρονται σε παράγοντες όπως: τρόπος εργασίας και τυπικές

προδιαγραφές (floating�point, specs κτλ.), κεντρική µνήµη,

«ρυθµο�απόδοση» (throughput) κτλ. Αντιπροσωπευτικές τάξεις

αποτελούν οι προσωπικοί υπολογιστές, οι σταθµοί εργασίας και

οι «εξυπηρετητές».

Οι προσωπικοί υπολογιστές [Personal Computers (PC)] είναι µικρού

µεγέθους οικονοµικά µικροϋπολογιστικά συστήµατα (πρωτοχρησιµο-

ποιήθηκαν στα µέσα της δεκαετίας 1970�80) διαθέσιµα για κάθε εργα-

ζόµενο, που µπορεί να πάρει πληροφορίες από µεγαλύτερα συστήµα-

τα και να αυξήσει σηµαντικά την προσωπική του παραγωγικότητα. Ο

«εξυπηρετητής» (server) είναι ένας ειδικός υπολογιστής που συντο-

νίζει και προωθεί προγράµµατα ή δεδοµένα σε άλλους υπολογιστές

µέλη (κόµβους) ενός δικτύου υπολογιστών. Οι σταθµοί εργασίας

(workstations) είναι µικροϋπολογιστές µεγάλης υπολογιστικής ισχύος,

που χρησιµοποιούνται συχνά είτε αυτόνοµα για παραγωγή γραφικών



ή ως «εξυπηρετητές» σε ένα µικρό δίκτυο υπολογιστών.

Σηµειώνεται ότι τα όρια της παλαιότερης κατηγορίας «µεγέθους»

[µεγάλοι ή κεντρικοί (large � mainframe), µεσαίοι (medium), µίνι

(mini), µικροϋπολογιστές (microcomputers)] δεν ήταν σαφώς καθο-

ρισµένα και υπήρχε επικάλυψη του κριτηρίου αυτού σε διάφορες περι-

πτώσεις, όπως π.χ. υπερ�µικροϋπολογιστές (supermicro), όπου έπρε-

πε να χρησιµοποιούνται άλλα κριτήρια διάκρισης, όπως π.χ. υπολογι-

στική ισχύς, ταχύτητα επεξεργασίας, κόστος κτλ. Οι φορητοί µικροϋ-

πολογιστές είναι συµπαγείς, ελαφριοί και περιλαµβάνουν διάφορους

τύπους, όπως π.χ. laptop computers, µεγέθους χαρτοφύλακα και

βάρους περίπου 5 kg, notebook computers, µεγέθους σηµειωµατάρι-

ου περίπου 3 kg, και palmtop computers, µεγέθους ανθρώπινης παλά-

µης µε βάρος λιγότερο από 1 kg. Ο κύριος σκοπός κατασκευής των

φορητών µικροϋπολογιστών είναι να παρέχουν τη µεγαλύτερη δυνα-

τή υπολογιστική ισχύ στη µικρότερη δυνατή επιφάνεια. Αναφέρονται

επίσης τύποι υπολογιστών, όπως π.χ. υπερυπολογιστές, υπολογιστές

5ης και 6ης γενιάς, προσωπικοί υπολογιστές, δικτυακοί υπολογιστές

[network computers (NC)], οικιακοί υπολογιστές, προηγµένοι σταθ-

µοί εργασίας, παράλληλοι υπολογιστές, οπτικοί και νευρωνικοί υπο-

λογιστές, βιοϋπολογιστές κτλ., οι οποίοι θα συζητηθούν σε επόµενες

σχετικές ενότητες.

Πρόσφατες παρατηρήσεις σε διάφορα συστήµατα σωµατιδίων του

µικρόκοσµου που υπακούουν στους νόµους της Κβαντοµηχανικής

έδειξαν ότι αυτά έχουν πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες επεξεργασίας

δεδοµένων απ� ό,τι τα κλασικά που χρησιµοποιούνται σήµερα. Το

γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε θεωρητικές µελέτες για την κατασκευή

ενός «κβαντικού» υπολογιστή. Ο κβαντικός υπολογιστής θα χρησι-

µοποιεί ως κλασικά στοιχεία πληροφοριών αντί των bits τα λεγόµενα

κβαντικά στοιχεία πληροφοριών (qubits), που µπορεί να παίρνουν την

τιµή 0, 1 ή αναρίθµητες ενδιάµεσες τιµές και κυρίως να τις διατηρούν

ταυτόχρονα, µε συνέπεια ο αριθµός των αριθµητικών πράξεων ανά

δευτερόλεπτο να µπορεί να γίνει εξαιρετικά µεγάλος. Σχετικά ερευ-

νητικά πειράµατα έχουν χρησιµοποιήσει ειδικές διατάξεις πυρήνων

ατόµων χλωρίου και υδρογόνου στο χλωροφόρµιο, έτσι ώστε να

συµπεριφέρονται ως στοιχεία επεξεργαστή και να διαβάζουν τις υπάρ-

χουσες πληροφορίες µε τη βοήθεια του φαινοµένου του «πυρηνικού
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µαγνητικού συντονισµού». Η κατασκευή του «κβαντικού» υπολογι-

στή αποτελεί έναν επιστηµονικά προκλητικό, φιλόδοξο και εξαιρετι-

κά ενδιαφέροντα µελλοντικό ερευνητικό στόχο.

Αναφέρατε κατηγορίες υπολογιστών ανάλογα µε:

� τον τρόπο παράστασης πληροφοριών,

� τη χρήση τους,

� το είδος εφαρµογών τους,

� τα κριτήρια προδιαγραφών τους,

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

1.6

1.4 ∂ÈÛÙ‹ÌË ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹

Ο όρος Πληροφορική προέρχεται από τον αντίστοιχο γαλλικό όρο

informatique (information = πληροφορία + κατάληξη/ique) και αναφέ-

ρεται κύρια στην «επιστήµη και τεχνολογία που έχει ως αντικείµενα τη

συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διανοµή πληροφοριών µε

χρήση υπολογιστικών συστηµάτων». Ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε

στη Γερµανία (informatik) και στην πρώην Σοβιετική Ένωση

(informatika), και θεωρείται ευρύτερης εµβέλειας από τον παλαιότερο

αγγλοσαξονικό όρο «Επιστήµη Υπολογιστών» (Computer Science).

Η Επιστήµη Υπολογιστών θεωρείται από πολλούς ως «η επιστήµη που

ασχολείται µε διεργασίες πληροφοριών, µε δοµές και διαδικασίες πλη-

ροφοριών που παριστάνουν τις προηγούµενες διεργασίες, και µε αντί-

στοιχες υλοποιήσεις σε συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών».

Η Πληροφορική σήµερα συνεχίζει να συνδυάζεται µε σειρά επιστη-

µών και τεχνολογιών προσφέροντας µικτογενείς (υβριδικούς) κλάδους,

που συχνά χρησιµοποιούνται µε επιτυχία σε επιστηµονικούς και επαγ-

γελµατικούς τοµείς.

Η σύγχρονη ταχύτατη εξέλιξη των υπολογιστών και η πρόοδος και

εισχώρησή τους σε όλους σχεδόν τους τοµείς της επιστήµης, τεχνο-

λογίας και καθηµερινής ζωής οδήγησαν στην εισαγωγή του όρου

«Τεχνολογίες Πληροφοριών» [Information Technologies (IT)] ή

«Τεχνολογίες Πληροφορικής», που αναφέρεται στη σύζευξη της Πλη-

ροφορικής µε συγγενείς ή συναφείς κλάδους, όπως π.χ. οι τηλεπικοι-



νωνίες, ο αυτοµατισµός γραφείων, η ροµποτική κ.ά., αλλά και µε κάθε

άλλο κλάδο της επιστήµης, της βιοµηχανίας, της οικονοµίας, του εµπο-

ρίου κ.ά., που επιζητεί την αποδοτική χρήση των σύγχρονων υπολο-

γιστικών µεθόδων και τεχνικών στην επίλυση πολύπλοκων πρακτικών

προβληµάτων του.

Η Πληροφορική ορίζεται συνοπτικά από πολλούς ειδικούς ως η επι-

στήµη που ασχολείται µε την ορθολογική µηχανική επεξεργασία της

πληροφορίας, η οποία θεωρείται η θεµελιώδης βάση των ανθρώπινων

γνώσεων στους επιστηµονικούς, τεχνικούς, οικονοµικούς και κοινωνι-

κούς τοµείς. Το διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για την επεξεργασία

πληροφοριών οδήγησε στην ταχύτατη ανάπτυξη του ευρύτατου διεπι-

στηµονικού ερευνητικού πεδίου της Πληροφορικής, που ενίοτε ανα-

φέρεται και ως «Επιστήµη των Πληροφοριών» (Information Science),

και περιλαµβάνει διάφορους τοµείς, όπως π.χ. Επιστήµη Υπολογιστών,

Επικοινωνίες, Γλωσσολογία, Βιβλιοθηκονοµία, Ψυχολογία κ.ά.

Ένας από τους πρώτους ολοκληρωµένους ορισµούς της Πληροφορικής

στην αρχή της δεκαετίας 1960�70 αναφέρει ότι «Πληροφορική είναι η

επιστήµη που ερευνά ιδιότητες και συµπεριφορά πληροφοριών, δυνά-

µεις που διέπουν τη ροή των πληροφοριών και µέσα επεξεργασίας πλη-

ροφοριών, για την επίτευξη βέλτιστης ευχρηστίας και προσιτότητας.

Στις παραπάνω επεξεργασίες περιλαµβάνονται η παραγωγή, διάδοση,

συλλογή, οργάνωση, ανάκτηση, αποθησαύριση, ερµηνεία και χρήση

πληροφοριών. Η Πληροφορική απορρέει από (και σχετίζεται µε) Μαθη-

µατικά, Λογική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Τεχνολογία Υπολογιστών,

Γλωσσολογία, Ψυχολογία, ∆ιοικητική ή ∆ιαχείριση (Management), Επι-

κοινωνίες, Γραφικές Τέχνες και άλλους κλάδους». Ο ορισµός αυτός είχε

προσφέρει µεγάλη ευκαµψία ανάπτυξης στην Πληροφορική µε την πρό-

οδο των σχετικών κλάδων και οδήγησε στην έρευνα ενωτικών σχέσε-

ων της ανθρώπινης επικοινωνίας και επικοινωνίας ανθρώπου�µηχανής.

Τα βασικά ερευνητικά θέµατα πληροφορικής της δεκαετίας 1980�90

είχαν επικεντρωθεί στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες προβληµάτων:

(i) αναζήτηση γενικευµένων και χρήσιµων προσδιορισµών και περι-

γραφή της φύσης πληροφοριών, (ii) τη µελέτη διεργασιών δηµιουργίας,

µετάδοσης, µετασχηµατισµών, αποθήκευσης πληροφοριών κτλ., (iii)

την καθιέρωση κανόνων, θεωριών και γενικών αρχών που εξηγούν και

επιτρέπουν την πρόγνωση πληροφοριακών φαινοµένων.
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1.5 °ÓˆÛÙÈÎ¿ ∞ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜

Με κύριο σκοπό τη διαµόρφωση από τον αναγνώστη µιας ενηµερω-

τικής σφαιρικής εικόνας των γνωστικών αντικειµένων της Πληροφο-

ρικής και της πληθώρας των κατηγοριών και υποκατηγοριών τους,

παραθέτουµε στη συνέχεια συνοπτικό πίνακα του συστήµατος ταξι-

νόµησης, που πρότειναν ειδικές επιτροπές του έγκυρου επιστηµονι-

κού περιοδικού Computing Reviews (CR). Σηµειώνεται ότι το πρώτο

σύστηµα ταξινόµησης γνωστικών αντικειµένων της Πληροφορικής

του CR δηµοσιεύθηκε από το διεθνή επιστηµονικό οργανισµό

Association for Computing Machinery (ACM) το 1964. Ένα ολοκλη-

ρωτικά νέο σύστηµα ταξινόµησης δηµοσιεύθηκε στο έγκυρο επιστη-

µονικό περιοδικό Communications of ACM (CACM, Vol. 25, No.1,

p.13) το 1982. Tο σύστηµα αυτό αναθεωρήθηκε διαδοχικά τα έτη

1983, 1987, 1991 και 1998. Το τελευταίο σύστηµα ταξινόµησης του

1998, που παρουσιάζεται στη συνέχεια, περιλαµβάνει ένδεκα κύρια

βασικά γνωστικά αντικείµενα της Πληροφορικής σε όλο το φάσµα της

σύγχρονης ανάπτυξής τους, µαζί µε τις αντίστοιχες κατηγορίες και

µερικές ενδεικτικές υποκατηγορίες τους.

Με το σχήµα ταξινόµησης αυτό δεν επιδιώκουµε εδώ να µάθετε

λεπτοµερώς τα γνωστικά αντικείµενα της Πληροφορικής και τις διά-

φορες κατηγορίες τους, που διατυπώνονται µε όρους οι οποίοι δεν σας

είναι ακόµη γνωστοί. Στόχος µας είναι να σας οδηγήσουµε το γρηγο-

ρότερο στη µελέτη και κατανόηση των αντικειµένων αυτών, αφού

πρώτα σας έχουµε ενηµερώσει σφαιρικά για τον αριθµό και τη φύση

των βασικών περιεχοµένων, δεδοµένου ότι αυτά περιέχουν θεµελιώ-

δεις γνώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών, που θα αναπτυχθούν

αναλυτικότερα σε επόµενες ενότητες του βιβλίου αυτού αλλά και σε

άλλες θεµατικές ενότητες της Πληροφορικής.

(Α) ΓΕΝΙΚΑΘΕΜΑΤΑ

Α.0 Γενικά (Βιογραφίες, Πρακτικά Συνεδρίων)

Α.1 Εισαγωγή και Επισκόπηση

Α.2 Αναφορές (εγκυκλοπαίδειες, λεξιλόγια κ.ά.)

Α.m ∆ιάφορα

(Β) ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

Β.0 Γενικά



Β.1 ∆οµές Ελέγχου και Μικροπρογραµµατισµός

Β.2 Αριθµητικές και Λογικές ∆οµές

Β.3 ∆οµές Μνήµης

Τρόποι σχεδιασµού, ανάλυση απόδοσης και βοήθειες 

σχεδιασµού, αξιοπιστία � δοκιµή � ανοχές σφαλµάτων

Β.4 Είσοδος/Έξοδος και Επικοινωνία ∆εδοµένων

Μηχανήµατα επικοινωνίας δεδοµένων, µηχανήµατα Ι/Ο,

ενδοσυνδέσεις, ανάλυση

Β.5 Υλοποίηση Καταχωρητών�Μεταφοράς

Β.6 Λογικός Σχεδιασµός

Β.7 Ολοκληρωµένα Κυκλώµατα

B.8 Απόδοση και αξιοπιστία

Β.m ∆ιάφορα

(C) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

C.0 Γενικά

C.1 Αρχιτεκτονικές επεξεργαστών

C.2 ∆ίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών

C.3 Συστήµατα ειδικών σκοπών και εφαρµογών

C.4 Απόδοση συστηµάτων

C.5 Υλοποίηση συστηµάτων υπολογιστών

C.m ∆ιάφορα

(D) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

D.0 Γενικά

D.1 Τεχνικές προγραµµατισµού

D.2 Μηχανική(τεχνολογία) λογισµικού

D.3 Γλώσσες προγραµµατισµού

D.4 Λειτουργικά συστήµατα

D.m ∆ιάφορα

(Ε) ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Ε.0 Γενικά

Ε.1 ∆οµές δεδοµένων

Ε.2 Παραστάσεις αποθήκευσης δεδοµένων

Ε.3 Απόκρυψη δεδοµένων

Ε.4 Θεωρία πληροφοριών και κωδικοποίησης

Ε.5 Αρχεία

Ε.m ∆ιάφορα
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(F) ΘΕΩΡΙΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

F.0 Γενικά

F.1 Υπολογισµοί µε «αφαιρετικές» συσκευές

Μοντέλα υπολογισµού, τρόποι υπολογισµού, 

τάξεις πολυπλοκότητας

F.2 Ανάλυση αλγορίθµων και πολυπλοκότητα προβληµάτων

Αριθµητικοί αλγόριθµοι και προβλήµατα, µη αριθµητικοί 

αλγόριθµοι, µέτρα πολυπλοκότητας

F.3 Λογικές και εξηγήσεις προγραµµάτων

Προδιαγραφές�αποδείξεις�αιτιολογίες προγραµµάτων, 

σηµασιολογία γλωσσών προγραµµατισµού, 

µελέτες προγραµµάτων

F.4 Μαθηµατική λογική και τυπικές γλώσσες

Μαθηµατική λογική, γραµµατικές και άλλα συστήµατα 

επαναγραφής, τυπικές γλώσσες

F.m ∆ιάφορα

(G) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

G.0 Γενικά

G.1 Αριθµητική Ανάλυση

Παρεµβολή, προσεγγίσεις, αριθµητική γραµµική 

άλγεβρα, αριθµητική διαφόριση και ολοκλήρωση, 

µη γραµµικές εξισώσεις, βελτιστοποίηση, συνήθεις 

διαφορικές εξισώσεις (∆.Ε.), ∆.Ε. µε µερικές 

παραγώγους, ολοκληρωτικές εξισώσεις

G.2 ∆ιακριτά Μαθηµατικά

Συνδυαστική ανάλυση, θεωρία γράφων

G.3 Πιθανότητες και Στατιστική

G.4 Μαθηµατικό Λογισµικό

G.m ∆ιάφορα

(H) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

H.0 Γενικά

H.1 Μοντέλα και αρχές

H.2 ∆ιαχείριση βάσεων δεδοµένων

H.3 Ανάκτηση και αποθήκευση πληροφοριών

H.4 Εφαρµογές συστηµάτων πληροφοριών

Η.5 Παρουσίαση και ενδιάµεσα πληροφοριών

H.m ∆ιάφορα



(Ι) ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Ι.0 Γενικά

Ι.1 Συµβολικοί και αλγεβρικοί χειρισµοί

Ι.2 Τεχνητή νοηµοσύνη

Ι.3 Γραφικά υπολογιστών

Ι.4 Επεξεργασία εικόνων και ενόραση υπολογιστών

I.5 Αναγνώριση σχεδίων (Pattern recognition)

I.6 Προσοµοίωση και µοντελοποίηση 

(Simulation & modeling)

I.7 Επεξεργασία κειµένων και εγγράφων

Ι.m ∆ιάφορα

(J) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

J.0 Γενικά

J.1 Επεξεργασία διοικητικών δεδοµένων

J.2 Φυσικές επιστήµες και Μηχανική

J.3 Ιατρικές και Βιολογικές επιστήµες

J.4 Κοινωνικές επιστήµες και επιστήµες Συµπεριφοράς

J.5 Τέχνες και Ανθρωπιστικές επιστήµες

J.6 Μηχανική µε βοήθεια υπολογιστών 

(Computer�Aided Engineering)

J.7 Υπολογιστές και άλλα συστήµατα

J.m ∆ιάφορα

(K) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

(COMPUTING MILIΕUX)

Κ.0 Γενικά

Κ.1 Βιοµηχανία Υπολογιστών

Κ.2 Ιστορία Υπολογισµών

Κ.3 Υπολογιστές και Εκπαίδευση

Κ.4 Υπολογιστές και Κοινωνία

Κ.5 Νοµικές πλευρές Πληροφορικής

Κ.6 ∆ιαχείριση Υπολογισµών και συστηµάτων πληροφο-

ριών

Κ.7 Επάγγελµα Πληροφορικής

Κ.8 Προσωπικοί υπολογισµοί

K.m ∆ιάφορα
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Ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να αναζητήσει αναλυτικότερες

λεπτοµέρειες για τα περιεχόµενα διαφόρων κατηγοριών και υποκατη-

γοριών των προηγούµενων γνωστικών αντικειµένων χρησιµοποιώντας

την ακόλουθη «ηλεκτρονική διεύθυνση» του ∆ιαδίκτυου (Internet):

http://www.acm.org/class/1998/overview.html 

Η περιγραφή του ∆ιαδίκτυου και η χρήση «ηλεκτρονικής διεύθυνσης»

θα παρουσιασθούν στα κεφάλαια 10 και 12. 

Η ταχύτατη εξέλιξη και πρόοδος της επιστήµης και τεχνολογίας των

υπολογιστών οδηγεί συχνά σε νέες εκδόσεις συστηµάτων ταξινόµη-

σης, που περιέχουν αναθεωρήσεις των περιεχοµένων διαφόρων κατη-

γοριών και υποκατηγοριών των γνωστικών αντικειµένων της Πληρο-

φορικής, προσθήκη νέων υποκατηγοριών αλλά και κατάργηση (από-

συρση) περιεχοµένων ορισµένων υποκατηγοριών.

Συµπληρώστε τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα Πληροφορικής, επι-

λέγοντας από τα παρακάτω ονόµατα (εντός των αντιστοίχων παρεν-

θέσεων) τους σωστούς συµπληρωµατικούς όρους:

Μαθηµατικά ���, (υπολογιστών, υπολογισµών, εφαρµοσµένα)

Τεχνητή ���, (όραση, νοηµοσύνη, γλωσσολογία) 

Επεξεργασία ���, (πληροφοριών, δεδοµένων, εικόνων)

Τεχνολογία ���, (υλικού, λογισµικού, επικοινωνιών)

Αναγνώριση ���, (σχεδίων, εικόνων, κλασµατοµορφών)

Αναφέρατε ποια από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα περιλαµβά-

νονται στα Μαθηµατικά Υπολογισµών:

Αριθµητική Ανάλυση, Μαθηµατική Λογική, Συνεχή Μαθηµατικά,

∆ιακριτά Μαθηµατικά, Μαθηµατική Μοντελοποίηση, Μαθηµατικό

Λογισµικό, Πιθανότητες και Στατιστική, Ανάλυση Αλγορίθµων και

Πολυπλοκότητα.

Αναφέρατε τέσσερα γνωστικά αντικείµενα που περιλαµβάνονται στο

Λογισµικό (Software), επιλέγοντας από τα ακόλουθα:

Τεχνικές προγραµµατισµού, ∆ίκτυα επικοινωνίας, Τεχνολογία λογι-

σµικού, Γλώσσες προγραµµατισµού, Αρχιτεκτονική επεξεργαστών,

Λειτουργικά συστήµατα, Επεξεργασία κειµένων, Τεχνητή νοηµοσύνη.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

1.7

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

1.9

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

1.8
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Περιγράψτε µε σαφήνεια τα ένδεκα βασικά γνωστικά αντικείµενα

της Πληροφορικής. Από τις σπουδαστικές και επαγγελµατικές εµπει-

ρίες σας, µπορείτε να αναφέρετε ορισµένα γνωστικά αντικείµενα που

θεωρείτε ότι πρόκειται να αναπτυχθούν περισσότερο στην επόµενη

δεκαετία;

Να περιγράψετε τέτοια γνωστικά αντικείµενα και να τεκµηριώσετε

την απάντησή σας σε ένα κείµενο όχι περισσότερο από 300 λέξεις.

Ένας ενηµερωτικός θεµατικός κατάλογος του διεθνούς επιστηµονι-

κού οργανισµού ACM (1998) περιλαµβάνει 37 διακεκριµένες περιο-

χές [οµάδες ειδικών ενδιαφερόντων (SIGs)] της τεχνολογίας πληρο-

φοριών (information technology), π.χ. γλώσσες προγραµµατισµού,

γραφικά υπολογιστών, κινητή επικοινωνία, επίδραση

ανθρώπου�µηχανής, βιο�ιατρικοί υπολογισµοί, υπολογιστές και

άτοµα µε ειδικές ανάγκες, πολυµέσα (multimedia) κτλ. Ο κατάλο-

γος αυτός µπορεί να ευρεθεί στην «ηλεκτρονική διεύθυνση»:

http://www.acm.org/sigs/guide98.html 

Μελετήστε τις περιοχές αυτές προσεκτικά. Σε ποια από τα ένδεκα

βασικά γνωστικά αντικείµενα της Πληροφορικής (του συστήµατος

ταξινόµησης της ενότητας 1.5) θεωρείτε ότι ανήκουν οι περιοχές

αυτές; Αιτιολογήστε την απάντησή σας και εξετάστε αν υπάρχουν

κοινά σηµεία των περιοχών αυτών (όχι περισσότερες από 200

λέξεις). Τη δική µας άποψη θα τη βρείτε στο τέλος του βιβλίου.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1.1

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1.2

™‡ÓÔ„Ë

� Σε ένα συνοπτικό ιστορικό «ταξίδι» της εξελικτικής πορείας των

υπολογισµών και υπολογιστικών συστηµάτων παρουσιάζονται επι-

λεκτικά σηµαντικά υπολογιστικά εργαλεία που σχετίζονται µε υπο-

λογισµούς και υπολογιστές σε διάφορες φάσεις εξέλιξης του

ανθρώπου, της επιστήµης και τεχνολογίας.

� Τα µηχανήµατα Εισόδου µεταφράζουν (κωδικοποιούν) τους χαρα-

κτήρες που εισάγουν οι χρήστες (users) σε δυαδικές παραστάσεις,

ενώ τα µηχανήµατα Εξόδου αποκωδικοποιούν τις δυαδικές παρα-

στάσεις σε αναγνωρίσιµους από τον άνθρωπο χαρακτήρες. Τα
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µηχανήµατα Εισόδου/Εξόδου (I/O) ενεργούν ως µέσα επικοινω-

νίας µεταξύ ανθρώπου και µηχανής.

� Τα κύρια χαρακτηριστικά των υπολογιστών αποτελούν οι ακό-

λουθοι πέντε βασικοί παράγοντες: Ταχύτητα, Μνήµη, Ακρίβεια,

Λειτουργικότητα και Αυτοµατισµός.

� Ο όρος Πληροφορική αναφέρεται κύρια στην «Επιστήµη και

τεχνολογία που έχουν ως αντικείµενα τη συλλογή, αποθήκευση,

επεξεργασία και διανοµή πληροφοριών µε χρήση υπολογιστικών

συστηµάτων».

� Η Επιστήµη Υπολογισµών θεωρείται ως «η Επιστήµη που ασχο-

λείται µε διεργασίες πληροφοριών, µε δοµές και διαδικασίες πληρο-

φοριών που παριστάνουν τις προηγούµενες διεργασίες και µε αντί-

στοιχες υλοποιήσεις σε συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών».

� Οι βασικοί κλάδοι (γνωστικά αντικείµενα) της Πληροφορικής,

σύµφωνα µε σύγχρονα έγκυρα συστήµατα ταξινόµησης, είναι:

Γενικά Θέµατα, Υλικό, Οργάνωση υπολογιστικών συστηµάτων,

Λογισµικό, ∆εδοµένα, Θεωρία υπολογισµών, Μαθηµατικά υπο-

λογισµών, Συστήµατα πληροφοριών, Μεθοδολογίες υπολογισµών,

Εφαρµογές υπολογιστών, Περιβάλλοντα υπολογισµών.
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µ·ÛÈÎ‹ ·Ó·ÙÔÌ›· Î·È ‰ÔÌ‹ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

™ÎÔfi˜ 

Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουµε τη δοµή του υπο-

λογιστή και τη λειτουργικότητα των βασικών µερών του. Παρουσιά-

ζουµε τρόπους αντιπροσώπευσης δεδοµένων στον υπολογιστή και περι-

γράφουµε τον τρόπο εκτέλεσης των αριθµητικών και λογικών πράξε-

ων στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας. Επιπρόσθετα αναφέρουµε

στοιχεία για την αρχιτεκτονική και τις κατηγορίες οδηγιών του υπο-

λογιστή.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· 

Μετά την ολοκλήρωση µελέτης του δευτέρου κεφαλαίου θα µπορείτε να:

� περιγράφετε τη βασική δοµή του υπολογιστή, τα µέρη της κεντρικής

µονάδας επεξεργασίας (CPU) και τη λειτουργικότητά τους

� αναφέρετε τρόπους αντιπροσώπευσης δεδοµένων στον υπολογιστή,

διάφορα είδη κωδικών (αριθµητικούς, χαρακτήρων, επικοινωνιών)

και βασικές αρχές συστηµάτων αρίθµησης

� ορίζετε τη λειτουργικότητα των λογικών πυλών/στοιχείων και διά-

φορους τύπους κύριας µνήµης

� περιγράφετε τους τύπους ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και κατα-

χωρητών

� αναφέρετε τις κατηγορίες οδηγιών του υπολογιστή

� ορίζετε τους όρους Υλικό (Hardware), Λογισµικό (Software), Λει-

τουργικό Σύστηµα (Operating System) και να αναφέρετε διάφορους

τύπους λογισµικού

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

� Ψηφιακοί (Digital) υπολογιστές

� Αναλογικοί υπολογιστές

� επεξεργασία πληροφοριών

� πρόγραµµα

� δεδοµένα (data)

� κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU)

� ολοκληρωµένα κυκλώµατα (chips)

2∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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� µικροεπεξεργαστής (microprocessor)

� κώδικες ASCII�EBCDIC

� σύστηµα αρίθµησης

� λογικές πύλες

� µονάδα µνήµης (RAM�ROM)

� µονάδα ελέγχου

� κυκλώµατα VLSI

� καταχωρητές (registers)

� ταχύτητα ρολογιού

� MIPS

� οδηγία υπολογιστή

� κώδικας µηχανής

� Yλικό (Hardware)

� Λογισµικό (Software)

� παράθυρα (windows)

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Οι υπολογιστές έχουν δηµιουργήσει τις τελευταίες δεκαετίες µια επα-

νάσταση στην παραγωγή, επεξεργασία, µεταφορά και χρήση πληρο-

φοριών, εξαιτίας κυρίως της εγγενούς ικανότητάς τους να χειρίζονται

τεράστια µεγέθη δεδοµένων µε εξαιρετικά µεγάλη ταχύτητα. Οι αλλα-

γές συνεχίζονται µε ανάλογους ρυθµούς την παρούσα δεκαετία και επη-

ρεάζουν ιδιαίτερα τους επιστηµονικούς και εµπορικούς υπολογισµούς.

Ανεξάρτητοι εργαζόµενοι (χρήστες), όχι αναγκαία επαγγελµατίες της

Πληροφορικής, έχουν σήµερα στη διάθεσή τους µικρούς αλλά µε µεγά-

λη υπολογιστική ισχύ προσωπικούς υπολογιστές (PCs), που τους επι-

τρέπουν να µπορούν να παίρνουν πληροφορίες από µεγαλύτερα συστή-

µατα υπολογιστών και να αυξάνουν σηµαντικά την προσωπική τους

παραγωγικότητα. Οι χρήστες µε εµπορικά ενδιαφέροντα µπορούν να

επεξεργασθούν παραγγελίες πελατών, να προετοιµάσουν προϋπολογι-

σµούς�ισολογισµούς, να επιλέξουν διάφορες στρατηγικές αγοραπω-

λησιών (marketing) ή να πάρουν αποφάσεις για θέµατα προσωπικού.

Οι χρήστες µε επιστηµονικά ενδιαφέροντα έχουν τη δυνατότητα να επι-

λύσουν πολυσύνθετα υπολογιστικά προβλήµατα πολύ µεγάλου µεγέ-

θους και πολυπλοκότητας χρησιµοποιώντας παράλληλους υπολογι-

σµούς σε προηγµένους σταθµούς εργασίας (workstations) ή σε οµά-

δες (clusters) σταθµών εργασίας µε πολλούς επεξεργαστές.



Οι υπολογιστικές µηχανές ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους ταξι-

νοµούνται ως ψηφιακοί (digital) ή αναλογικοί (analogue) υπολογι-

στές. Οι ψηφιακές µηχανές βασικά λειτουργούν απαριθµώντας, δηλα-

δή χρησιµοποιώντας πληροφορίες που περιέχουν γράµµατα και άλλα

σύµβολα σε κωδικοποιηµένη µορφή που αντιπροσωπεύεται από δισ-

διάστατες ηλεκτρονικές συνιστώσες. Οι αναλογικές µηχανές σε αντί-

θεση λειτουργούν µετρώντας µάλλον (ποσοτικά) παρά απαριθµώντας

και, επειδή έχουν περιορισµένη µνήµη αλλά και περιορισµούς στον

τύπο υπολογισµών που εκτελούν, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο

για ορισµένες ειδικές επιστηµονικές και τεχνικές εφαρµογές. Η χρησι-

µοποίηση των αναλογικών υπολογιστών είναι σχετικά περιορισµένη

και χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η λέξη «υπολογιστής» γενικά έχει

γίνει παραδεκτή ως συνώνυµο του όρου «ψηφιακός υπολογιστής».

� Ο κύριος σκοπός της χρήσης υπολογιστών, ανεξάρτητα από τη

συγκεκριµένη περιοχή εφαρµογών, είναι η επεξεργασία

(processing) ή ο χειρισµός δεδοµένων µε γρήγορο και αποδοτι-

κό τρόπο, έτσι ώστε οι πληροφορίες που προκύπτουν να είναι ―

όσο το δυνατόν― πλήρεις, ακριβείς, οικονοµικές, έγκαιρες και

σχετικές. Ένας υπολογιστής ή σύστηµα υπολογιστών (computer

system) περιλαµβάνει συνήθως τις ακόλουθες συνιστώσες: (i)

συσκευές εισόδου, (ii) κύρια µνήµη, (iii) συσκευές εξόδου, και

(iv) συσκευές αποθήκευσης πληροφοριών.

Η επεξεργασία πληροφοριών (information processing) από τους υπο-

λογιστές, που ποικίλλουν σε µέγεθος και υπολογιστική ισχύ, είναι ένα

σύνολο διαδικασιών που χρησιµοποιούνται στα δεδοµένα για να παρα-

χθούν χρήσιµα αποτελέσµατα. Το σύστηµα υπολογιστών αποτελείται

από µία οµάδα συσκευών (hardware) που δέχονται δεδοµένα, τα οποία

επεξεργάζονται κατάλληλα και παράγουν αντίστοιχα αποτελέσµατα. 

Σηµειώνουµε ότι στα επόµενα κεφάλαια εµφανίζονται αρκετοί όροι

που συνδέονται άµεσα µε τη σύγχρονη ανάπτυξη της Πληροφορικής

και εξηγούνται συνοπτικά. Ο αναγνώστης δεν θα πρέπει απλά να απο-

στηθίσει τους όρους αυτούς, αλλά σε πρώτη φάση να ενηµερωθεί γι'

αυτούς και να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι οι περισσότεροι από τους

όρους αυτούς θα εξηγηθούν και αναπτυχθούν σε βάθος σε επόµενες

θεµατικές υποενότητες της Πληροφορικής.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει επτά ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περι-
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γράφουµε τη βασική δοµή των υπολογιστών. Στη δεύτερη ενότητα

ασχολούµεθα µε τρόπους αντιπροσώπευσης δεδοµένων στον υπολογι-

στή, ενώ στην τρίτη ενότητα παρουσιάζουµε τη λειτουργικότητα της

αριθµητικής και λογικής µονάδας. Στην τέταρτη και πέµπτη ενότητα

παρουσιάζουµε αντίστοιχα τη µονάδα µνήµης και µονάδα ελέγχου. Η

έκτη ενότητα αναφέρεται στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, ενώ στην

έβδοµη ενότητα περιγράφουµε µία εγκατάσταση ενός υπολογιστικού

συστήµατος.

2.1 µ·ÛÈÎ‹ ¢ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹

Ο υπολογιστής γενικά λαµβάνει πληροφορίες (input), επεξεργάζεται

τις πληροφορίες αυτές σύµφωνα µε ένα σύνολο εντολών (στη CPU)

και στη συνέχεια παρουσιάζει τα αποτελέσµατα σε χρήσιµη µορφή

(output). Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) αποθηκεύει τις πλη-

ροφορίες στη µνήµη πριν εκτελεστούν οι λειτουργίες επεξεργασίας.

Mε τον όρο µνήµη σε ένα υπολογιστικό σύστηµα εννοούµε κάθε µέσο

αποθήκευσης πληροφοριών, όπως π.χ. οι µαγνητικοί και οπτικοί

δίσκοι, οι µαγνητικές δισκέτες, η κύρια µνήµη κ.ά. Πληροφορίες εισό-

δου αποτελούν το πρόγραµµα και τα δεδοµένα. Το πρόγραµµα είναι

το σύνολο των εντολών (instructions) που εκτελεί ο υπολογιστής και

τα δεδοµένα είναι οι πληροφορίες στις οποίες εφαρµόζονται οι παρα-

πάνω εντολές. Για παράδειγµα, αν το πρόβληµα είναι η αλφαβητική

ταξινόµηση ενός καταλόγου συνδροµητών τηλεφώνου, τότε η ακο-

λουθία εντολών ή η διαδικασία που ακολουθείται από τον υπολογιστή

για τη λειτουργία αυτή είναι το πρόγραµµα, ενώ ο κατάλογος µε τα

ονόµατα που θα ταξινοµηθούν είναι τα δεδοµένα.

Όλες οι πληροφορίες, πρόγραµµα και δεδοµένα, παριστάνονται µε

αριθµητική µορφή. Εκτός από τις αριθµητικές πράξεις (+, �, *, /), εκτε-

λούνται επίσης λογικού τύπου πράξεις και γίνονται συγκρίσεις. Για το

λόγο αυτό η µονάδα αναφέρεται ως Αριθµητική και Λογική Μονά-

δα [Arithmetic and Logic Unit (ALU)]. 

Για τον έλεγχο της σωστής τοποθέτησης πληροφοριών στη µνήµη, της

κατάλληλης σειράς των οδηγιών προγράµµατος και επιλογής δεδοµέ-

νων από τη µνήµη, απαιτείται µία Μονάδα Ελέγχου (Control Unit).

Η µονάδα ελέγχου µε την ALU και τη µονάδα µνήµης σχηµατίζουν την

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας [Central Processing Unit (CPU)].



Η βασική δοµή µίας απλοποιηµένης µορφής ενός υπολογιστή (µοντέ-

λο von Neumann) δίνεται στο σχήµα 2.1, όπου οι διακεκοµµένες γραµ-

µές δηλώνουν έλεγχο γεγονότων, ενώ οι πλήρεις γραµµές δηλώνουν

ροή πληροφοριών. Ένα υπολογιστικό σύστηµα διαθέτει συνήθως πολ-

λούς τύπους µνήµης. H µνήµη, που είναι απ' ευθείας προσπελάσιµη

από την CPU, ονοµάζεται κύρια µνήµη (main memory) ή κεντρική

µνήµη. H κεντρική µνήµη έχει τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε

τις άλλες µονάδες µνήµης (ROM, PROM, RAM κ.ά.). Σηµειώνουµε

ότι σε κλασικούς υπολογιστές µε αποθηκευµένα προγράµµατα, που

συχνά αναφέρονται ως µηχανές von Neumann, οι εντολές και τα δεδο-

µένα αποθηκεύονται χωρίς διάκριση στην κύρια µνήµη.
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™¯‹Ì· 2.1 

Βασική ∆οµή Υπολογιστή

Kεντρική Mονάδα Eπεξεργασίας

Mονάδα Mνήµης

Mονάδα Eλέγχου ΈξοδοςEίσοδος

Aριθµητική – Λογική!

Mονάδα

Ένα υπολογιστικό σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιεί πολλά είδη µονά-

δων µνήµης. Kάθε είδος µνήµης έχει ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά τα οποία επιβάλλουν τη χρησιµοποίησή του. H µονάδα µνήµης

του σχ. 2.1 αναφέρεται σε ένα σύνολο καταχωρητών υψηλής ταχύτη-

τας. O υπολογιστής,, το κυριότερο τµήµα ενός υπολογιστικού συστή-

µατος, αποτελείται από την CPU και την κύρια µνήµη, που τοποθε-

τούνται συνήθως στο ίδιο κατασκευαστικό συγκρότηµα. Oι οδηγίες

προγράµµατος και τα δεδοµένα µεταφέρονται από την είσοδο στη

µνήµη, µε την εποπτεία της µονάδας ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της

εκτέλεσης του προγράµµατος κάθε οδηγία ανακτάται από τη µνήµη

και ερµηνεύεται κατάλληλα. Ο έλεγχος πληροφορεί την ALU για την

ακριβή πράξη που πρέπει να εκτελεσθεί και κατευθύνει τη µεταφορά

στην ALU κάθε οµάδας δεδοµένων που χρειάζονται για την πράξη. Η

ALU εκτελεί τότε όλους τους υπολογισµούς και συγκρίσεις. Τα απο-



4 2 K E º A § A I O  2 :  µ ∞ ™ π ∫ ∏  ∞ ¡ ∞∆ √ ª π ∞  ∫ ∞ π  ¢ √ ª ∏  À ¶ √ § √ ° π ™ ∆ ø ¡

τελέσµατα κατευθύνονται στη µνήµη, όπου κρατούνται προσωρινά

πριν από την παρουσίασή τους στην έξοδο. Η διαδικασία αυτή γίνεται

µε την εποπτεία της µονάδας ελέγχου.

Όλες οι λειτουργίες του υπολογιστή εκτελούνται υπό τον έλεγχο της

CPU, που αποτελεί την «καρδιά» του συστήµατος, και διαθέτει τρία

βασικά χαρακτηριστικά: (i) Επικοινωνεί µε την κύρια µνήµη για απο-

θήκευση δεδοµένων και προγραµµάτων, (ii) ελέγχει κάθε λειτουργία

µε τη µονάδα ελέγχου, και (iii) εκτελεί αριθµητικές και συγκριτικές

πράξεις µε την αριθµητική/λογική µονάδα. Οι βασικές λειτουργίες της

CPU είναι λοιπόν ο έλεγχος µετάδοσης προγραµµάτων και αρχείων

από τη βοηθητική µνήµη στην κύρια µνήµη, και η επεξεργασία δεδο-

µένων σύµφωνα µε τις οδηγίες του προγράµµατος. Άλλες βασικές λει-

τουργίες της CPU είναι (α) η ενεργοποίηση µονάδων εισόδου για εισα-

γωγή δεδοµένων (αρχείων) και προγραµµάτων και (β) ο έλεγχος δηµι-

ουργίας αποτελεσµάτων (εξόδου). Η CPU ενεργοποιεί τις µονάδες εξό-

δου και ελέγχει τη µετάδοση πληροφοριών προς τις µονάδες εξόδου.

Οι περισσότεροι υπολογιστές χρησιµοποιούν ολοκληρωµένα κυκλώ-

µατα (chips) για τη CPU και την κύρια µνήµη. Η CPU και η κύρια

µνήµη ενός µικροϋπολογιστή συνήθως τοποθετούνται σε µία απλή

κάρτα που είναι γνωστή ως µικροεπεξεργαστής (microprocessor).

Αναφέρατε τις τέσσερις βασικές συνιστώσες ενός υπολογιστή από τις

ακόλουθες:

συσκευές εισόδου, συστήµατα αρίθµησης, κύρια µνήµη, λογικοί

πίνακες, συσκευές εξόδου, γρήγορη µνήµη, συσκευές αποθήκευ-

σης πληροφοριών, λογικές πύλες

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

2.1

Αναφέρατε τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της CPU από τα ακόλουθα:

επικοινωνία µε κύρια µνήµη,παραγωγή πληροφοριών, έλεγχος

λειτουργιών, επεξεργασία πληροφοριών, εκτέλεση αριθµητι-

κών/λογικών πράξεων, εκτύπωση αποτελεσµάτων

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

2.2
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Οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται από τον υπολογιστή µέσω ηλεκτρι-

κών εξαρτηµάτων, όπως τρανζίστορς και ολοκληρωµένα κυκλώµατα

(integrated circuits), µαγνητικοί πυρήνες (magnetic cores) και ηµι�αγω-

γοί (semi conductors) κτλ., που όµως µπορούν να δηλώσουν µόνο δύο

καταστάσεις ή συνθήκες. Οι πληροφορίες στο σύνολό τους αντιπρο-

σωπεύονται µέσα στον υπολογιστή µε την παρουσία ή απουσία διά-

φορων σηµάτων, ενώ το δυαδικό αριθµητικό σύστηµα (µε στοιχεία 0

και 1) χρησιµοποιείται για να εκφράσει τις δύο πιθανές καταστάσεις.

Όλα τα συνήθη σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε γραπτές πληρο-

φορίες αντιπροσωπεύονται στον υπολογιστή από συνδυασµούς διά-

φορων δυαδικών ψηφίων [binary digits (bits)], µε ένα µοναδικό συν-

δυασµό για κάθε σύµβολο. Ένα σύνολο τέτοιων συνδυασµών από bits

µπορεί να περιλαµβάνει τα γράµµατα του αλφαβήτου, τα ψηφία 0�9

και ορισµένους ειδικούς χαρακτήρες. Ένα τέτοιο σύνολο χαρακτήρων

καλείται Αλφαριθµητικό (Alphanumeric ή Alphameric). Μία κοινή

µέθοδος κωδικοποίησης χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό από έξι bits για

κάθε χαρακτήρα, που µπορούν να διαταχθούν κατά 26 = 64 διαφορε-

τικούς τρόπους, δηλαδή επιτρέποντας τη χρήση ενός συνόλου 64

χαρακτήρων. Σηµειώνεται ότι η χρήση πέντε bits για κάθε σύµβολο

θα δώσει 32 δυνατούς συνδυασµούς και ο αριθµός χαρακτήρων για

αντιπροσώπευση στην περίπτωση αυτή θεωρείται ανεπαρκής.

Οι πληροφορίες εκφράζονται σε λέξεις (words) υπολογιστή. Κάθε

τέτοια λέξη είναι µία οµάδα από bits και το µήκος της διαφέρει από

υπολογιστή σε υπολογιστή, είναι όµως σαφώς προκαθορισµένο για

κάθε υπολογιστή. Το µήκος µιας λέξης υπολογιστή µπορεί να είναι

από 8 bits έως 64 bits. Σε µερικούς υπολογιστές η θεµελιώδης οµαδο-

ποίηση των bits καλείται ψηφιολέξη (byte), είναι συνήθως µικρότε-

ρη από µία λέξη και αποτελείται τυπικά από 8 bits. Μία ψηφιολέξη,

που αποτελείται από 8 bits, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αντιπρο-

σώπευση ενός αλφαριθµητικού χαρακτήρα ή δύο δεκαδικών ψηφίων.

Σε άλλους υπολογιστές η οµαδοποίηση των bits, ψηφιολέξεων ή λέξε-

ων είναι ευέλικτη στον σχεδιασµό, έτσι ώστε να συµφωνεί στις δια-

φορετικές απαιτήσεις αποθήκευσης των αριθµών, αλφαριθµητικών

χαρακτήρων και οδηγιών.

Ανάλογα µε τον τύπο της πληροφορίας (αλφαριθµητικά δεδοµένα,
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αριθµητικά δεδοµένα ή οδηγίες µηχανής) που θα αποθηκευτεί, η λέξη

του υπολογιστή τακτοποιείται διαφορετικά. Μία λέξη π.χ. από 21 bits

µε αλφαριθµητική κωδικοποίηση και οµαδοποίηση από 7 bits [σε

κώδικα ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

που ορίζει 128 διαφορετικούς χαρακτήρες] µπορεί να περιέχει τους

ακόλουθους χαρακτήρες:

1000011            1001110            1000100∆υαδικά ψηφία

Ε                       Ν                       DΣηµασία

Ο όρος κώδικας (code) αναφέρεται γενικά στην αντιστοιχία ενός

χαρακτήρα και ενός αριθµού ψηφίων από κάποιο αριθµητικό σύστη-

µα. Ένας κώδικας παριστάνεται συνήθως από το ζεύγος (C, A), όπου

C είναι το σύνολο χαρακτήρων και Α το σύνολο των συνδυασµών

αριθµητικών συµβόλων. Η αµφιµονοσήµαντη απεικόνιση C ´  A
καλείται κωδικοποίηση και αν το σύνολο Α περιέχει ν ψηφία, τότε

παριστάνεται ως Α1Α2� Αν, όπου για κάθε ψηφίο Αi στο σύστηµα µε

βάση < β > ισχύει 0 £Αi< β. Στις παραστάσεις διάφορων κωδικών σε

υπολογιστές χρησιµοποιείται κύρια το δυαδικό σύστηµα, αλλά και το

οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης. Οι κώδικες που χρη-

σιµοποιούνται για την εσωτερική παράσταση των αριθµών στην ALU

καλούνται Αριθµητικοί Κώδικες και βασίζονται στο δυαδικό σύστη-

µα αρίθµησης. Ο πλέον διαδεδοµένος αριθµητικός κώδικας είναι ο

δυαδικός κώδικας δεκαδικών [Binary Coded Decimal (BCD)], ενώ

άλλος γνωστός αριθµητικός κώδικας είναι ο δυαδικός κώδικας δεκα-

δικών υπέρβασης κατά 3 (Excess�3�BCD), ο δυαδικός κώδικας δεκα-

δικών 2�4�2�1, και οι κώδικες Gray.

Οι ειδικοί κώδικες που χρησιµοποιούνται για την παράσταση χαρα-

κτήρων κατά τη λειτουργία αποθήκευσής τους, την εισαγωγή�εξαγω-

γή και µετάδοσή τους καλούνται κώδικες χαρακτήρων. Οι κώδικες

αυτοί διακρίνονται σε «κώδικες εσωτερικής παράστασης», που χρη-

σιµοποιούνται για την παράσταση πληροφοριών στη µνήµη του υπο-

λογιστή, και σε «κώδικες επικοινωνίας», που αναφέρονται σε λει-

τουργίες εισόδου�εξόδου.

Οι κώδικες χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται περισσότερο στους



υπολογιστές είναι οι εξής:

(i) Ο κώδικας ASCII (American Standard Code for Information

Interchange) ή κώδικας λατινικών χαρακτήρων, που µπορεί να χρη-

σιµοποιεί 7 ή 8 bits δεδοµένων για κάθε θέση αποθήκευσης ή

«ψηφιολέξη». Στον 8 ψήφιο κώδικα ASCII, τα 4 bits (ζώνης) δηλώ-

νουν αν ένας χαρακτήρας είναι γράµµα, αριθµός (θετικός, αρνητι-

κός ή χωρίς πρόσηµο) ή ειδικό σύµβολο, ενώ τα υπόλοιπα 4 bits

(ψηφίου) χρησιµοποιούνται για την παράσταση των αριθµών 0�9.

Για παράδειγµα, η ύπαρξη 1111 στα 4 bits ζώνης δηλώνει ένα χαρα-

κτήρα ως αριθµό χωρίς πρόσηµο, ενώ το 0100 στα 4 bits ψηφίου

παριστάνει τον αριθµό 4.

(ii)Ο κώδικας EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal

Interchange Code) που χρησιµοποιεί 8 bits δεδοµένων για κάθε

ψηφιολέξη.

Ο κώδικας EBCDIC, που χρησιµοποιείται από πολλούς υπολογι-

στές, ειδικά από κεντρικούς υπολογιστές ΙΒΜ και αντίστοιχους

συµβατούς, ορίζει ένα σύνολο 28 = 256 διαφορετικούς χαρακτήρες,

ενώ ο κώδικας ASCII µε 7 bits χρησιµοποιείται κύρια από

µικρο�υπολογιστές και ορίζει 27 = 128 συνολικά διαφορετικούς

χαρακτήρες.

Ο παγκόσµιος�κώδικας (universal code) περιέχει ένα σύνολο χιλιά-

δων διαφορετικών χαρακτήρων και χρησιµοποιείται ιδιαίτερα σε

παραστάσεις γραµµάτων από τα αλφάβητα διάφορων γλωσσών, όπως,

Ιαπωνική, Κινέζικη, Εβραϊκή, Πολωνική κτλ., και ειδικών συµβόλων

και ιδεογραµµάτων.

Άλλοι γνωστοί κώδικες χαρακτήρων είναι ο «6�ψήφιος αλφαριθµητι-

κός κώδικας» (ΒΑ8421) µε 26 = 64 διαφορετικούς χαρακτήρες από

τους πρώτους που χρησιµοποιήθηκαν για κωδικοποίηση αλφαριθµη-

τικών πληροφοριών, ο «8�ψήφιος Κώδικας Ελληνικών και Λατινικών

χαρακτήρων» που ορίζει το Ελληνικό πρότυπο για παράσταση ελλη-

νικών και λατινικών χαρακτήρων (ΕΛΟΠ 928), ο «Κώδικας επτά�τµη-

µάτων», στον οποίο κάθε αριθµός αποτελείται από επτά ευθύγραµµα

τµήµατα, ο «κώδικας Baudot», ένας 5�ψήφιος δυαδικός κώδικας που

χρησιµοποιείται κύρια στην τηλεγραφία.

Οι «κώδικες επικοινωνιών ή µετάδοσης» χρησιµοποιούν συνήθως διε-
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θνή πρότυπα, που προβλέπουν την αντιστοίχιση µεταξύ κωδικών εσω-

τερικής παράστασης και κωδικών επικοινωνίας. Οι διεθνείς επικοι-

νωνίες χρησιµοποιούν για την οικονοµική και τυποποιηµένη µετάδο-

ση τη διέλευση 8 δυαδικών ψηφίων µέσω ειδικών διαύλων.

Τα «συστήµατα κωδικοποίησης οπτικής ανάγνωσης» χρησιµοποιούν

για την εισαγωγή δεδοµένων τις τεχνικές ραβδωτών κωδικών (bar

codes), όπου η κωδικοποίηση χαρακτήρων και αριθµών γίνεται µε

βάση το πάχος τυπωµένων ραβδώσεων ή ράβδων. Κάθε αριθµός απο-

τελείται από πολλές ράβδους, η µία κοντά στην άλλη, µε πάχος ανά-

λογο µε τα ψηφία του αριθµού. Ο κώδικας αυτός διαβάζεται από έναν

«οπτικό αναγνώστη» ελαχιστοποιώντας τον απαιτούµενο χρόνο για

εισαγωγή σχετικά µικρών αριθµών.

Ο έλεγχος πιθανών σφαλµάτων στη µετάδοση ψηφιακών σηµάτων

µπορεί να γίνει µε ειδικά «συστήµατα κωδικοποίησης εντοπισµού

σφαλµάτων», όπως π.χ. ο «κώδικας Hamming» και ο «κώδικας ισοτι-

µίας» (parity). Σηµειώνεται ότι υπάρχουν ειδικοί κώδικες για την ανί-

χνευση και διόρθωση σφαλµάτων (error detecting and correcting

codes), π.χ. κώδικες ελέγχου ισοτιµίας, κώδικες Berger, κώδικες

checksum, αριθµητικοί κώδικες.

2.2.1 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∞Ú›ıÌËÛË˜

Ένας αριθµός αποτελείται από ξεχωριστά ψηφία. H τιµή κάθε ψηφί-

ου σε ένα αριθµό καθορίζεται από τα ακόλουθα:

(i) Το ίδιο το ψηφίο, (ii) τη θέση του ψηφίου στον αριθµό, (iii) τη βάση

του συστήµατος αρίθµησης, όπου η βάση ορίζεται ως ο αριθµός των

ψηφίων που προσφέρονται σε κάθε θέση. 

Στο δεκαδικό σύστηµα η βάση είναι ίση µε 10, επειδή κάθε θέση µπο-

ρεί να περιέχει ένα από τα δέκα ψηφία 0�9. Το σύστηµα λοιπόν έχει

έναν παράγοντα «µεταφοράς» 10 και κάθε ψηφίο δηλώνει µία τιµή

που εξαρτάται από τη θέση την οποία κατέχει, π.χ. στον αριθµό 2475

το ψηφίο 2 σηµαίνει 2 ¥  10, ενώ στον αριθµό 4527 το ίδιο ψηφίο 2 ¥
10 κτλ. Στο δυαδικό σύστηµα η βάση είναι 2 και τα δύο ψηφία είναι

0 και 1. O χειρισµός πληροφοριών σε ένα υπολογιστή γίνεται µε ηλε-

κτρικές συνιστώσες, π.χ. ολοκληρωµένα κυκλώµατα, ηµιαγωγοί,

µαγνητικοί πυρήνες, σύρµατα, οι οποίες µπορούν να εµφανίσουν µόνο



δύο πιθανές καταστάσεις ή συνθήκες. Για παράδειγµα τα µαγνητικά

υλικά είναι µαγνητισµένα ή όχι µαγνητισµένα, ή µαγνητισµένα προς

µία διεύθυνση ή προς την αντίθετη διεύθυνση. Oι πληροφορίες παρι-

στάνονται στον υπολογιστή µε την παρουσία ή απουσία διαφόρων

σηµάτων. Tο δυαδικό σύστηµα, που έχει µόνο δύο ψηφία (0 και 1),

χρησιµοποιείται κατάλληλα για να εκφράσει τις δυο πιθανές κατα-

στάσεις. Παρακάτω δίνονται µερικοί δυαδικοί αριθµοί και οι ισοδύ-

ναµοί τους δεκαδικοί:

∆υαδικοί ∆εκαδικοί ∆υαδικοί ∆εκαδικοί

0 0 1000 8

1 1 1001 9

10 2 1010 10

11 3 1011 11

100 4 1100 12

101 5 1101 13

110 6 1110 14

111 7 1111 15

Το δυαδικό σύστηµα έχει έναν παράγοντα µεταφοράς 2 και κάθε bit

έχει µία τιµή που εξαρτάται από τη θέση που κατέχει, π.χ.

4 72 . 2  ∞ ¡ ∆ π ¶ ƒ √ ™ ø ¶ ∂ À ™ ∏  ¢ ∂ ¢ √ ª ∂ ¡ ø ¡  ™ ∆ √ ¡  À ¶ √ § √ ° π ™ ∆ ∏

O δυαδικός αριθµός 1 1 0 1

1 ¥ 20 = 1

0 ¥ 21 = 0

1 ¥ 22 = 4

1 ¥ 23 = 8

µετατρέπεται στον αντίστοιχο δεκαδικό αριθµό 8 +4 + 0 + 1 = 13.

Σε µία λέξη µε 36 bits, τα αριθµητικά δεδοµένα µπορούν να αντιπρο-

σωπεύονται µέχρι και µε 35 bits, ενώ το 36ο bit (sign�bit) πάντοτε

χρησιµεύει για να δηλώσει αν ο αριθµός είναι θετικός ή αρνητικός.

Ένα σύστηµα αρίθµησης (number system) µε βάση β είναι ένα
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σύστηµα που χρησιµοποιεί διακεκριµένα σύµβολα για β ψηφία, π.χ.

το σύστηµα αρίθµησης µε βάση 10 ή δεκαδικό σύστηµα χρησιµοποι-

εί τα 10 διακεκριµένα σύµβολα (ψηφία): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ενώ

το οκταδικό σύστηµα χρησιµοποιεί τα 8 ψηφία: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Για παράδειγµα ο αριθµός του δεκαδικού συστήµατος 934.52 αντι-

προσωπεύεται από την παράσταση

934.52<10> = 9 ¥  102 + 3 ¥  101 + 4 ¥  100 + 5 ¥  10�1 + 2 ¥  10�2,

ενώ ο αριθµός 736.4 του οκταδικού συστήµατος γράφεται ως:

753.4<8> = 7 ¥  82 + 5 ¥  81 + 3 ¥  80 + 4 ¥  8�1 = 

= 7 ¥  64 + 5 ¥  8 + 3 ¥  1 + 4 / 8 = 491.5<10>

H παραπάνω διαδικασία δείχνει τον τρόπο µετατροπής ενός δεδοµέ-

νου αριθµού του οκταδικού συστήµατος σε αντίστοιχο αριθµό του

δεκαδικού συστήµατος, όπου οι βάσεις των συστηµάτων αρίθµησης

σηµειώνονται ως δείκτες και χρησιµοποιούνται αθροίσµατα µε κατάλ-

ληλους συντελεστές των ψηφίων.

Η µετατροπή αριθµών ενός συστήµατος αρίθµησης µε δεδοµένη βάση

σε αντίστοιχους αριθµούς του δεκαδικού συστήµατος ακολουθεί ανά-

λογη υπολογιστική διαδικασία αρίθµησης για σχετικούς υπολογισµούς,

ενώ άλλα συστήµατα αρίθµησης που χρησιµοποιούνται είναι το οκτα-

δικό και δεκαεξαδικό (hexadecimal).

Το δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης περιέχει 16 ψηφία, δηλαδή τους

αριθµούς 0 έως και 9 και τα γράµµατα A, B, C, D, E, F για την παρά-

σταση αντίστοιχα των αριθµών 10, 11, 12, 13, 14, 15. Για παράδειγµα

ο αριθµός του δεκαεξαδικού συστήµατος 3Α4F µετατρέπεται σε δεκα-

δικό αριθµό µε τον ακόλουθο τρόπο:

3A4F<16> = 3 ¥  163 + A ¥  162 + 4 ¥  161 + F ¥  160 =

= 3 ¥  4096 + 10 ¥  256 + 4 ¥  16 + 15 ¥  1 = 14927<10>

Η µετατροπή ενός αριθµού του δεκαδικού συστήµατος αρίθµησης σε

αντίστοιχο αριθµό συστήµατος αρίθµησης µε βάση β γίνεται διαχω-

ρίζοντας τον δεδοµένο αριθµό στο ακέραιο και κλασµατικό µέρος του

και µετατρέποντας ξεχωριστά κάθε µέρος. Η παραπάνω µετατροπή

γίνεται µε διαδοχικές διαιρέσεις του ακέραιου δεκαδικού αριθµού µε

τη βάση β και συγκέντρωση των αντίστοιχων υπολοίπων διαίρεσης,

ενώ η µετατροπή του κλασµατικού µέρους του δεκαδικού αριθµού σε



βάση β γίνεται µε διαδοχικούς πολλαπλασιασµούς µε β και συγκέ-

ντρωση των ακεραίων ψηφίων που προκύπτουν. Για παράδειγµα η

µετατροπή του 54.623<10> σε αντίστοιχο δυαδικό γίνεται µε τον ακό-

λουθο τρόπο.
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Ακέραιο µέρος = 54 Κλασµατικό µέρος = 623

0.623 ¥

54 2

27 0 1.246 ¥  

13 1 2

6 0 0.492 ¥  

3 0 2

1 1 0.984 ¥  

0 1 2

1.968

54<10> = 110010<2> 0.623<10> = 0.1001<2>

Συνεπώς 54.623<10> = 110010.1001<2>

Η µετατροπή από (και σε) δυαδικούς, οκταδικούς και δεκαεξαδικούς

έχει ιδιαίτερη σηµασία στους ψηφιακούς υπολογιστές, επειδή 23 = 8

και 24 = 16, δηλαδή κάθε οκταδικό ψηφίο αντιπροσωπεύεται µε 3 δυα-

δικά ψηφία, ενώ κάθε δεκαεξαδικό ψηφίο αντιστοιχεί σε 4 δυαδικά

ψηφία. Η µετατροπή από δυαδικούς σε οκταδικούς γίνεται εύκολα δια-

χωρίζοντας τον δυαδικό αριθµό σε οµάδες των 3 bits η καθεµία, ενώ

η µετατροπή δυαδικών σε δεκαεξαδικούς γίνεται διαχωρίζοντας τον

δυαδικό σε οµάδες 4 bits εκάστη.

Για παράδειγµα, θεωρείται ο ακόλουθος καταχωρητής µε 16 bits:

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0

1 3

B

5 67 2 Oκταδικός

∆υαδικός

∆εκαεξαδικόςF 7 2

Σηµειώνεται η διαφορά µεταξύ µετατροπής δεκαδικών αριθµών σε

αντίστοιχους δυαδικούς και δυαδικής κωδικοποίησης (binary coding)

δεκαδικών αριθµών. Για παράδειγµα στο δυαδικό σύστηµα ο αριθµός
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98<10> ισούται προς 1100010<2>, ενώ στο BCD κωδικοποιείται ως

1001 1000

9 8

Στο δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης χρησιµοποιείται:

(α) Το αλφαριθµητικό σύνολο χαρακτήρων, (β) οι αριθµοί 0,1,2,�,9,

(γ) οι αριθµοί 0 και 1, (δ) οι αριθµοί 0,1,�,9 και τα έξι πρώτα γράµ-

µατα του αγγλικού αλφαβήτου.

Να µετατρέψετε το δυαδικό αριθµό 1101 1011<2>, τον οκταδικό αριθ-

µό 743.40<8>, και το δεκαεξαδικό αριθµό 3E9F<16> σε αντίστοιχους

δεκαδικούς αριθµούς.

Να µετατρέψετε τους δεκαδικούς αριθµούς 2004<10> και 44.6875<10>

σε αντίστοιχους δυαδικούς αριθµούς.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

2.3

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

2.4

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

2.5

2.3 ∞ÚÈıÌËÙÈÎ‹ Î·È §ÔÁÈÎ‹ ªÔÓ¿‰·

Η µονάδα αυτή εκτελεί τις αριθµητικές και λογικές πράξεις στις οποί-

ες κύρια βασίζεται ένα πρόγραµµα υπολογιστή. Πριν από την εξέτα-

ση του σχεδιασµού κυκλωµάτων που µπορούν να εκτελέσουν τέτοιες

πράξεις χρειάζεται µερική γνώση της αριθµητικής του υπολογιστή.

Παρακάτω δίνονται παραδείγµατα δυαδικών προσθέσεων.

∆υαδικό ∆εκαδικό

(i) µεταφορά: 1

1001 9

+ 110 + 6

1111 15



(ii) Μεταφορά: 11

101110 46

+ 1101 + 13

111011 59

(iii) Μεταφορά: 11111 µεταφορά: 11

10111010 186

+ 110111 + 55

11110001 241

Ο υπολογιστής εκτελεί τις αριθµητικές πράξεις αφαίρεσης, πολλα-

πλασιασµού, διαίρεσης (�, *, /) µε έναν τύπο πρόσθεσης. Στην περί-

πτωση του πολλαπλασιασµού, π.χ. 5 ¥  4, υπολογίζεται το άθροισµα 5

+ 5 + 5 + 5, µε τις απαραίτητες µεταφορές. Η ιδέα της επαναληπτικής

πρόσθεσης µπορεί να φαίνεται ότι παίρνει µεγαλύτερο χρόνο για εκτέ-

λεση, αλλά σηµειώνεται ότι ο υπολογιστής είναι κατάλληλος να εκτε-

λεί πράξεις µε µεγάλη ταχύτητα. Η αφαίρεση και η διαίρεση εκτε-

λούνται βασικά µε πρόσθεση χρησιµοποιώντας την αρχή του συµπλη-

ρώµατος (complement). Όταν αφαιρούµε µε τη µέθοδο του συµπλη-

ρώµατος, εκτελούµε τρία βήµατα:

(i) Yπολόγισε το συµπλήρωµα του 9, αν 9 είναι ο µεγαλύτερος αριθ-

µός σε κάθε κολώνα (µονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες κτλ.) του

αριθµού που αφαιρείται.

(ii) Πρόσθεσε το αποτέλεσµα στον αριθµό από τον οποίο αφαιρεί-

ται.

(iii) Πρόσθεσε 1 αν υπάρχει σηµείο µεταφοράς και 0 αν δεν υπάρχει

σηµείο µεταφοράς. Αν δεν υπάρχει µεταφορά, υπολόγισε ξανά το

συµπλήρωµα για την εύρεση του αποτελέσµατος και βάλε ένα

αρνητικό σηµείο, π.χ.

κανονική αφαίρεση:

26 28

� 11 � 54

15 � 26
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χρήση µεθόδου συµπληρώµατος:

26 28

1ο βήµα +  88 (το συµπλήρωµα +  45 (συµπλήρωµα του 9

του 9 για το 11) για το 54)

2ο βήµα 114 073

3ο βήµα 1 (υπάρχει µεταφορά, 0 (δεν υπάρχει µεταφο-

πρόσθεσε 1) ρά, πρόσθεσε 0)

Αποτέλεσµα 15 73 (ξαναϋπολόγισε το 

συµπλήρωµα του 9 

για το 73 και βάλε 

αρνητικό σηµείο)

αποτέλεσµα �26

Χρησιµοποιώντας το δυαδικό σύστηµα το παραπάνω πρώτο παρά-

δειγµα δίνει:

∆εκαδική αφαίρεση Μέθοδος συµπληρώµατος µε δυαδικούς

26<10> 11010<2> 11010 (το συµπλήρωµα του 1 για το 1011)

� 11<10> 1011<2> +  0100

15<10> 11110

1 (υπάρχει σηµείο µεταφοράς, 

πρόσθεσε 1)

1111

Ο υπολογιστής εκτελεί την πράξη της διαίρεσης επαναλαµβάνοντας

βασικά τη µέθοδο της συµπληρωµατικής αφαίρεσης, π.χ. η πράξη 35/7

αντιµετωπίζεται ως: 35 � 7 Æ 28 � 7 Æ 21 � 7 Æ 14 � 7 Æ 7 � 7 = 0

(µείον 7 πέντε φορές).

2.3.1 ∏ ·ÚÈıÌËÙÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ALU

Εκτός από το δυαδικό σύστηµα αρίθµησης στους υπολογιστές χρησι-

µοποιούνται τα συστήµατα αρίθµησης: οκταδικό (octal) µε βάση 8 και

το δεκαεξαδικό (hexadecimal) µε βάση το 16. Τα δύο αυτά συστήµα-

τα είναι σηµαντικά, γιατί δίνουν σύντοµες περιγραφές για τους δυα-

δικούς αριθµούς.



Οι βασικές αρχές της αριθµητικής υπολογιστών είναι οι εξής: (i) Όλες

οι πράξεις αριθµητικής εκτελούνται χρησιµοποιώντας έναν τύπο πρό-

σθεσης, (ii) Για την πραγµατοποίηση των πράξεων αριθµητικής χρει-

άζεται να προστεθούν 1 και 0 για να δώσουν άλλα 1 και 0. Οι διαδι-

κασίες της µεταφοράς (carrying over) και του συµπληρώµατος εκτε-

λούνται χρησιµοποιώντας συνδυασµούς από σήµατα που περνούν από

λογικά στοιχεία (logic elements) ή λογικές πύλες (logic gates).

Οι δυαδικές πληροφορίες αντιπροσωπεύονται στους ψηφιακούς υπο-

λογιστές µε φυσικές ποσότητες που καλούνται σήµατα (signals). Τα

ηλεκτρικά σήµατα, π.χ. τάση, υπάρχουν στον υπολογιστή σε δύο ανα-

γνωρίσιµες καταστάσεις µιας δυαδικής µεταβλητής, που µπορεί να

είναι ίση µε 0 ή 1. Ο χειρισµός των δυαδικών πληροφοριών γίνεται µε

λογικά κυκλώµατα (πύλες). Κάθε πύλη έχει ένα διακεκριµένο γραφικό

σύµβολο, καθορισµένη λειτουργία (αλγεβρική έκφραση), και η σχέση

εισόδου�εξόδου των δυαδικών µεταβλητών µπορεί να παρασταθεί µε

έναν αντίστοιχο λογικό πίνακα ή πίνακα αλήθειας (truth table).

Λογικές πύλες: Τα κυκλώµατα είναι κατασκευασµένα χρησιµοποιώ-

ντας συνδυασµούς διάφορων τύπων πυλών για την εκτέλεση αριθµη-

τικών πράξεων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πυλών (gates), από τις οποί-

ες οι γνωστότερες στοιχειώδεις λογικές πύλες είναι AND, OR και

NOT. Η χρήση αυτών των λογικών πυλών είναι ικανή για να δείξει

την έννοια του σχεδιασµού κυκλωµάτων, όπως φαίνεται στα παρακά-

τω παραδείγµατα:

(i) Μία πύλη AND δηµιουργεί ως σήµα εξόδου 1, µόνο αν όλα τα

σήµατα εισόδου είναι επίσης 1, δηλαδή:
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Eίσοδος Έξοδος

1
1

1
AND

Eίσοδος Έξοδος

1
0

0
AND

Eίσοδος Έξοδος

0
0

1
AND

Eίσοδος Έξοδος

0
0

0
AND

Eίσοδος Έξοδος

1
1

0
OR

Eίσοδος Έξοδος

0
1

1
OR

Eίσοδος Έξοδος

1
1

1
OR

Eίσοδος Έξοδος

0
0

0
OR

(ii) Μία πύλη OR δηµιουργεί ως σήµα εξόδου 1, αν ένα από τα σήµα-

τα εισόδου είναι επίσης 1, δηλαδή:
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(iii) Μία πύλη NOT δηµιουργεί ως σήµα εξόδου το αντίστροφο του

αρχικού σήµατος, δηλαδή:

0 1NOT 0 1NOT

Χρησιµοποιώντας την έξοδο από µία πύλη ως µέρος της εισόδου σε

άλλη πύλη και χρησιµοποιώντας µία ποικιλία από πύλες τακτοποιη-

µένες σε διαφορετικές ακολουθίες, µπορούµε να κατασκευάσουµε

κυκλώµατα που εκτελούν αριθµητική µε 1 και 0. Είναι δυνατή επίσης

η παραγωγή µίας σειράς από λογικές πύλες που µπορούν να επιλύσουν

σωστά τις τέσσερις δυνατές περιπτώσεις πρόσθεσης, έτσι ώστε όποια

και αν είναι τα δύο σήµατα εισόδου, να σχηµατίζεται πάντοτε το

σωστό άθροισµα και το σωστό ψηφίο µεταφοράς (δες σχ. 2.2).

AND

Zεύγη εισόδου

1 1 0 0
SUMOR

1 0 1 0 CARRY

NOT

AND

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

™¯‹Ì· 2.2

∆ιάταξη από πύλες για πρόσθεση

κάθε ζεύγους δυαδικών ψηφίων.

Σηµειώνουµε ότι η ύπαρξη της πύλης NOT στο σχήµα 2.2 είναι απλά

ενδεικτική του τρόπου λειτουργίας αυτής της λογικής πύλης. Συνδέο-

ντας σχεδιασµούς όπως οι παραπάνω και χρησιµοποιώντας άλλους

τύπους πυλών και πύλες που έχουν περισσότερες από δύο εισόδους,

είναι δυνατή η κατασκευή πλήρων κυκλωµάτων που εκτελούν όλες

τις απαραίτητες αριθµητικές λειτουργίες του υπολογιστή καθώς επί-

σης και η χρήση µεγάλων σειρών από bits, αντί να χρησιµοποιούνται

δύο bits κάθε φορά.

Άλλοι τύποι λογικών πυλών είναι οι πύλες NAND και NOR. Η πύλη

NAND (ο όρος προέρχεται από σύντµηση των όρων NOT�AND) χρη-

σιµοποιεί το γραφικό σύµβολο της πύλης AND ακολουθούµενο από

ένα µικρό κύκλο, και η λειτουργία της είναι συµπληρωµατική της λει-

τουργίας της πύλης AND. Η πύλη NOR είναι αντίστοιχα το συµπλή-

ρωµα της πύλης OR και χρησιµοποιεί το γραφικό σύµβολο της OR
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Λογική !

Πύλη

Σύµβολο Aλγεβρική !

Πράξη

Πίνακας !

Aλήθειας

0 1 0 1C = A · BAND A

B
C

0 0 1 1B

A

0 0 0 1C

0 1 0 1C = A + BOR A

B
C

0 0 1 1B

A

0 1 1 1C

A

B
C

0 1C = A'NOT A C

1 0C

A

0 1 0 1C = (AB)'NAND A

B
C

0 0 1 1B

A

1 1 1 0C

0 1 0 1C = (A + B)'NOR

0 0 1 1B

A

1 0 0 0C

0 1 0 1C = A'B + AB'XOR

0 0 1 1B

A

0 1 1 0C

0 1 0 1C = A'B' + ABXNOR

0 0 1 1B

A

1 0 0 1C

A

B
C

A

B
C

™¯‹Ì· 2.3

Κατάλογος ψηφιακών λογικών

πυλών µε αντίστοιχους συµβολι-

σµούς, αλγεβρικές πράξεις και

πίνακες αλήθειας. Mε A' δηλώ-

νουµε εδώ το συµπλήρωµα (αντί-

στροφο) του A.

ακολουθούµενο από ένα µικρό κύκλο. Οι πύλες NAND και NOR µπο-

ρούν να έχουν περισσότερα από δύο στοιχεία εισόδου, και το αποτέ-

λεσµα στην έξοδο είναι πάντοτε το συµπλήρωµα των λειτουργιών

AND ή OR αντίστοιχα.

Η «αποκλειστική»�πύλη OR [exclusive OR (XOR) gate] δίνει στην

έξοδο αποτέλεσµα 1, όταν υπάρχει στην είσοδο στοιχείο 1, εκτός από

την περίπτωση όπου και τα δύο στοιχεία εισόδου είναι 1. Η πύλη XOR

παριστάνεται µε το ίδιο σύµβολο της πύλης OR, αλλά µε την προ-

σθήκη µιας καµπύλης γραµµής στην πλευρά της εισόδου.
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Η «αποκλειστική»�πύλη NOR [exclusive NOR (XNOR) gate] είναι

το συµπλήρωµα της πύλης XOR. Η έξοδος της πύλης XNOR είναι 1,

µόνον εάν και τα δύο στοιχεία εισόδου είναι 1 ή και τα δύο στοιχεία

εισόδου είναι 0. Στη συνέχεια δίνεται ένας ενδεικτικός κατάλογος

ψηφιακών λογικών πυλών µε εναλλακτικούς γραφικούς συµβολι-

σµούς, αντίστοιχες αλγεβρικές πράξεις και πίνακες «αλήθειας».

2.3.2 ∏ ÏÔÁÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ALU

Οι λογικές πύλες της ALU που επιτρέπουν να εκτελεστούν οι αριθ-

µητικές πράξεις δεν πρέπει να συγχέονται µε την ικανότητα του υπο-

λογιστή να δοκιµάζει διάφορες συνθήκες που προκύπτουν κατά τη

διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος και να εκτελεί τις κατάλληλες

ενέργειες που βασίζονται στις οδηγίες που δίνονται από τον προ-

γραµµατιστή. Η λογική περιοχή της ALU εκτελεί όλες τις αναγκαίες

λογικές ενέργειες.

Ποια είναι η καλύτερη από τις επόµενες επιλογές;

Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα αποτελούν µια κατασκευή που περι-

λαµβάνει:

(α) ηλεκτρονικά ψηφιακά κυκλώµaτα,

(β) λογικές πύλες και πίνακες αλήθειας

(γ) πυκνωτές και πηνία

(δ) διόδους και τρανζίστορς

(ε) τις επιλογές α, β, γ, δ 

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

2.6

2.4 ∏ ªÔÓ¿‰· ªÓ‹ÌË˜

Τα δεδοµένα και οι οδηγίες που χρειάζεται η ALU παίρνονται από τη

Μονάδα Μνήµης (memory unit), που είναι κατασκευασµένη από έναν

αριθµό θέσεων ή κελιών (cells). Σε καθεµία από τις θέσεις αυτές µπο-

ρεί να αποθηκευθεί µία λέξη, διατηρώντας µία οδηγία ή στοιχεία δεδο-

µένων. Ο αριθµός και το µέγεθος των θέσεων σε µία περιοχή µνήµης

ποικίλλει από υπολογιστή σε υπολογιστή. Κάθε τέτοια περιοχή αριθ-

µείται σειριακά για να δώσει µία µοναδική αναφορά για κάθε στοιχείο

πληροφορίας που κρατείται στη µνήµη. Η αναφορά αυτή είναι γνω-



στή ως διεύθυνση θέσης (location address).

Η σκοπιµότητα της διεύθυνσης θέσης στη µνήµη του υπολογιστή είναι

η εξακρίβωση κάθε θέσης, έτσι ώστε κάθε στοιχείο πληροφορίας να

µπορεί να τοποθετηθεί στη µνήµη και στη συνέχεια να προσδιορίζε-

ται µε αναφορά στη διεύθυνση θέσης, που ο υπολογιστής «θυµάται».

Αυτό σηµαίνει ότι τα περιεχόµενα µιας θέσης αποθήκευσης µπορούν

να µεταβληθούν και οι νέες πληροφορίες µπορούν να ανακτηθούν

χωρίς να είναι γνωστά τα πραγµατικά περιεχόµενά της.

Μία οδηγία που προέρχεται από µία λέξη µνήµης (χρησιµοποιώντας τη

µονάδα ελέγχου) αποτελείται κανονικά από τον κώδικα λειτουργίας

(operation code), που δηλώνει τι πρέπει να γίνει, και από τη διεύθυνση

(θέσης), που δηλώνει την ακριβή θέση µνήµης που περιέχει τις πληρο-

φορίες που χρησιµοποιούνται όταν εκτελείται η λειτουργία (σχ. 2.4).
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Τύπος οδηγίας υπολογιστή

Λειτουργία ∆ιεύθυνση

(Κώδικας) (Θέση)

Η κύρια µνήµη ενός υπολογιστή που χρησιµοποιεί ολοκληρωµένα

κυκλώµατα είναι δυνατόν να απωλέσει όλα τα περιεχόµενά της αν

χαθεί η (ηλεκτρική) ενέργεια λειτουργίας του (volatile memory), ενώ

οι βοηθητικές µνήµες, π.χ. δίσκοι, για την αποθήκευση δεδοµένων και

προγραµµάτων δεν παρουσιάζουν την παραπάνω συµπεριφορά

(non�volatile memory).

� Υπάρχουν δύο τύποι κύριας µνήµης: Η µνήµη τυχαίας προσπέ-

λασης [Random�Access Memory, (RAM)], που είναι µέρος της

πρωτεύουσας αποθήκευσης και δέχεται δεδοµένα και προγράµ-

µατα κατά τη διάρκεια επεξεργασίας, και η µνήµη ανάγνωσης

[Read�Only Memory (ROM)] ή υλικο�λογισµικό (firmware),

που αναφέρεται σε κυκλώµατα µνήµης που περιέχουν σταθερές

οδηγίες προγραµµατισµένες εκ των προτέρων. Οι µνήµες ανά-

γνωσης ROM διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

� Προγραµµατισµένες µνήµες ανάγνωσης [Programmable

Read�Only Memory (PROM)], 

� Προγραµµατισµένες µνήµες ανάγνωσης µε δυνατότητα

απόσβεσης [Erasable PROM (EPROM)], και
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� Προγραµµατισµένες µνήµες ανάγνωσης µε δυνατότητα

ηλεκτρονικής απόσβεσης [Electronically EPROM

(EEPROM)].

Η γρήγορη µνήµη (cache memory) ή «κρυφή µνήµη» είναι ένας τύπος

µνήµης που µπορεί να αυξήσει σηµαντικά την ταχύτητα ενός υπολο-

γιστή, και βασίζεται σε τεχνικές αποθήκευσης και ανάκτησης δεδο-

µένων, που χρησιµοποιούνται πολύ συχνά, µε έναν εύκολο, προσπε-

λάσιµο τρόπο. Στη θέση των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ή επιπρό-

σθετα µε αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µνήµη µαγνητικών φυσα-

λίδων (magnetic bubble memory).

Αναφέρατε τα δύο βασικά µέρη κάθε οδηγίας υπολογιστή από τα ακό-

λουθα:

λειτουργία, λογική περιοχή, διεύθυνση, πύλη εισόδου, κύκλος

εκτέλεσης

Αναφέρατε τις τρεις βασικές κατηγορίες µνηµών ανάγνωσης από τa

ακόλουθa:

ROM, PROM, RAM, EPROM, ALU, EEPROM 

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
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2.5 ∏ ªÔÓ¿‰· ∂Ï¤Á¯Ô˘

Η Μονάδα Ελέγχου (Control Unit), όταν πάρει µία οδηγία που περιέ-

χει έναν υπολογισµό ή σύγκριση, ελέγχει την κίνηση των δεδοµένων

στην ALU και µετακινεί το αποτέλεσµα σε µία προκαθορισµένη θέση

αποθήκευσης, όταν συµπληρωθεί η διαδικασία. Συνοψίζοντας την υπο-

λογιστική επεξεργασία σηµειώνεται ότι η µονάδα ελέγχου είναι σχε-

διασµένη για να συντονίζει την παράσταση, αποθήκευση και εσωτε-

ρική κίνηση οδηγιών και δεδοµένων, καθώς επίσης την ερµηνεία και

κατάλληλη εκτέλεση αυτών των οδηγιών και στη συνέχεια να διαβι-

βάζει τα αποτελέσµατα.

Η µετάδοση δεδοµένων µεταξύ κύριας µνήµης, µονάδας ελέγχου και

ALU γίνεται σε έναν ειδικό ηλεκτρονικό διάδροµο (bus). Η επεξερ-

γασία µιας απλής εντολής γίνεται κατά τη διάρκεια ενός κύκλου µηχα-



νής (machine cycle), που αποτελείται από δύο µέρη: (α) τον

«κύκλο�οδηγιών», κατά τη διάρκεια του οποίου η µονάδα ελέγχου

µεταφέρει την εντολή από την πρωτεύουσα περιοχή αποθήκευσης και

την προετοιµάζει για επεξεργασία, και (β) τον «κύκλο�εκτέλεσης»,

κατά τη διάρκεια του οποίου εκτελείται η εντολή και παράγονται τα

αποτελέσµατα.

2.5.1 ∫˘ÎÏÒÌ·Ù· ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

Το βασικό στοιχείο για την εκτέλεση διάφορων λειτουργιών σε έναν

υπολογιστή είναι το κύκλωµα υπολογιστή (computer circuitry) ή υπο-

λογιστικό κύκλωµα. Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτρέ-

ψει την κατασκευή πολύπλοκων υπολογιστικών κυκλωµάτων, που απο-

τελούνται από εκατοµµύρια συνιστώσες (τρανζίστορς) µέσα σε µία

«ψηφίδα» (chip) ολοκληρωµένου κυκλώµατος (τέταρτη γενιά υπολογι-

στών). Τα υπολογιστικά συστήµατα χρησιµοποιούν διάφορα βασικά

ηλεκτρονικά κυκλώµατα, όπως π.χ. κυκλώµατα πυλών, ολοκληρωµένα

κυκλώµατα, συνδυαστικά κυκλώµατα και ακολουθιακά κυκλώµατα.

Τα κυκλώµατα πυλών είναι ηλεκτρονικά ψηφιακά κυκλώµατα που

εκτελούν βασικές λογικές πράξεις της άλγεβρας Boole και είναι γνω-

στά ως «λογικές πύλες» (logical gates). Η ραγδαία τεχνολογική εξέ-

λιξη έχει επιτρέψει την κατασκευή λογικών πυλών και πολύπλοκων

ψηφιακών κυκλωµάτων σε ένα πολύ µικρό τεµάχιο ηµι αγωγού, στο

οποίο µε κατάλληλες τεχνικές σχηµατίζονται διάφορα στοιχεία (δίο-

δοι, πυκνωτές, τρανζίστορς κτλ.), καθώς και συνδέσεις τους. Το σύνο-

λο της κατασκευής σχηµατίζει ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα

(integrated circuit) και συνήθως τοποθετείται σε µεταλλική, κεραµι-

κή ή πλαστική συσκευασία που αποτελεί την ψηφίδα (chip). Τα ολο-

κληρωµένα κυκλώµατα, ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής του βασι-

κού δοµικού κυκλώµατος, διακρίνονται στις ακόλουθες οικογένειες:

TTL (Transistor�Transistor Logic) µε µεγάλη χρήση, ECL (Emitter

Coupled Logic) για κυκλώµατα υψηλών ταχυτήτων, MOS (Metal

Oxide Semiconductor), και I2L (Integrated Injection Logic) για κυκλώ-

µατα µε µεγάλη πυκνότητα συσκευασίας, CMOS (Complementary

Metal Oxide Semiconductor) µε µικρή κατανάλωση ισχύος, GaAs

(Gallium Arsenide) µε πολύ υψηλές ταχύτητες λειτουργίας.

Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα διακρίνονται επίσης ανάλογα µε τον
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αριθµό δοµικών πυλών που περιέχει κάθε ψηφίδα στις ακόλουθες

υπο�κατηγορίες κυκλωµάτων: µικρής κλίµακας ολοκλήρωσης [Small

Scale Integration (SSI)] µε 5�10 πύλες, µέσης κλίµακας ολοκλήρω-

σης [Medium Scale Integration (MSI)] µε 10�100 πύλες συνδεδεµέ-

νες έτσι ώστε να σχηµατίζουν ένα ψηφιακό κύκλωµα (π.χ. καταχωρη-

τή), µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης [Large Scale Integration (LSI)]

µε µερικές χιλιάδες πύλες (π.χ. απλοί µικρο�επεξεργαστές), πολύ µεγά-

λης κλίµακας ολοκλήρωσης [Very Large Scale Integration (VLSI)]

µε πολλές χιλιάδες πύλες (π.χ. σύγχρονοι µικρο�επεξεργαστές).

Τα ψηφιακά κυκλώµατα που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση δια-

φόρων λογικών ή αριθµητικών πράξεων και άλλων λειτουργιών δια-

κρίνονται γενικά σε «συνδυαστικά κυκλώµατα» και «ακολουθιακά

κυκλώµατα».

Τα συνδυαστικά κυκλώµατα (combinatorial circuits) είναι τα απλού-

στερα στη σχεδίαση λογικά κυκλώµατα και η έξοδός τους είναι συνάρ-

τηση µόνο της κατάστασης εισόδου τους. Τα πλέον συνηθισµένα συν-

δυαστικά κυκλώµατα είναι τα εξής: (1) O πλήρης δυαδικός αθροι-

στής (full�adder), που εκτελεί την πρόσθεση δύο δεδοµένων δυαδι-

κών αριθµών (ο καθένας αριθµός έχει ένα δυαδικό ψηφίο) (2) O απο-

κωδικοποιητής (decoder), που δέχεται στην είσοδό του µία κωδικο-

ποιηµένη δυαδική πληροφορία σε κ γραµµές και τη µετατρέπει σε v £
2κ γραµµές εξόδου (3) O πολυπλέκτης (multiplexer), που έχει µία

έξοδο στην οποία µεταφέρονται οι δυαδικές πληροφορίες µίας από τις

γραµµές εισόδου του (για το σκοπό αυτό υπάρχουν οι γραµµές επιλο-

γής που καθορίζουν ποια πληροφορία θα εµφανισθεί στην έξοδο) (4)

Tο κύκλωµα διαδρόµου (bus) ή αρτηρία, που χρησιµοποιεί για δια-

κίνηση πληροφοριών κοινές γραµµές µεταφοράς ή ειδικό κύκλωµα

οδήγησης διαδρόµου (στοιχείο τριών καταστάσεων).

Τα ακολουθιακά κυκλώµατα διαθέτουν στοιχεία µνήµης, δηλαδή η

έξοδος δεν είναι συνάρτηση µόνο της εισόδου αλλά και της κατάστα-

σης του κυκλώµατος πριν από την εφαρµογή της εισόδου. Τα πλέον

συνηθισµένα ακολουθιακά κυκλώµατα είναι τα εξής: (1) Τα δικατά-

στατα στοιχεία µνήµης (Flip�Flops). Έχουν δυνατότητα αποθήκευ-

σης των 1 ή 0 µε κατάλληλη διέγερση (αλλαγή κατάστασης) που γίνε-

ται µε εφαρµογή σε κατάλληλη είσοδο ενός «τετραγωνικού παλµού»,

γνωστού ως ωρολογιακός παλµός [Clock Pulse (CP)]. Οι βασικότε-



ροι τύποι αυτών των στοιχείων µνήµης είναι T, D, T�K και R�S

flip�flops. (2) Οι καταχωρητές (registers), που αποθηκεύουν προ-

σωρινά µία πληροφορία. (3) Οι µετρητές (counters) ή απαριθµητές,

που αποτελούνται από έναν αριθµό flip�flops κατάλληλα συνδεδεµέ-

νων έτσι ώστε να µεταβάλλουν το περιεχόµενό τους (συνήθως κατά

ένα) κάθε φορά που εφαρµόζεται στην είσοδο του µετρητή ένα νέο

σήµα, όπως π.χ. ένας ωρολογιακός παλµός.

Συνδυάζοντας κατάλληλα τα παραπάνω ψηφιακά κυκλώµατα µπορούν

να δηµιουργηθούν πολύπλοκα ψηφιακά κυκλώµατα διάφορων µονά-

δων υπολογιστών, όπως π.χ. η CPU ή µονάδα ελέγχου. Η δηµιουργία

συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωµάτων µπορεί επίσης να γίνει

µε χρήση και κατάλληλη σύνδεση µνηµών ROM και RAM.

2.5.2 ∫·Ù·¯ˆÚËÙ¤˜

Είναι γνωστό ότι η κίνηση πληροφοριών µέσα στη CPU, καθώς ερµη-

νεύεται και εκτελείται κάθε εντολή, µπορεί να ρυθµισθεί ικανοποιη-

τικά διατηρώντας ορισµένες πληροφορίες σε σταθερή βάση. Για το

σκοπό αυτό ο υπολογιστής χρησιµοποιεί ειδικές µονάδες µνήµης που

καλούνται καταχωρητές (registers).

Οι καταχωρητές δεν θεωρούνται µέρος της κύριας µνήµης και υπάρ-

χουν διάφοροι τύποι σχεδιασµένοι για την εκτέλεση ειδικών λειτουρ-

γιών. Κοινό χαρακτηριστικό των καταχωρητών είναι η ικανότητα

λήψης πληροφοριών, η προσωρινή κράτηση και η µετάδοσή τους µε

τρόπο που καθορίζει η µονάδα ελέγχου. Παρακάτω δίνεται συνοπτι-

κή περιγραφή διάφορων καταχωρητών:

Ο καταχωρητής αποθήκευσης [Storage Data Register �DR� (16 bits)]

περιέχει πληροφορίες που κατευθύνονται ή προέρχονται από τη µνήµη.

Ο καταχωρητής οδηγιών [Instructions Register � IR � (16 bits)] ή

καταχωρητής εντολών περιέχει οδηγίες ενώ αυτές εκτελούνται.

Ο καταχωρητής διεύθυνσης [Address Register � AR � (12 bits)] περιέ-

χει µία διεύθυνση θέσης αποθήκευσης µέχρις ότου αυτή χρειασθεί.

Ο καταχωρητής συσσώρευσης [Accumulator Register � AC � (16

bits)] συσσωρεύει αποτελέσµατα.

Ο καταχωρητής προγράµµατος [Program Counter � PC � (12 bits)]

ή µετρητής προγράµµατος περιέχει τη διεύθυνση των οδηγιών.

6 12 . 5  ∏  ª √ ¡ ∞ ¢ ∞  ∂ § ∂ ° Ã √ À
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Ο προσωρινός καταχωρητής [Temporary Register � TR � (16 bits)]

περιέχει προσωρινά δεδοµένα.

Ο καταχωρητής εισόδου [Input Register � INPR � (8 bits)] περιέχει

χαρακτήρες εισόδου.

Ο καταχωρητής εξόδου [Οutput Register � OUTR � (8 bits)] περιέ-

χει χαρακτήρες εξόδου.

Σηµειώνουµε ότι ο µετρητής προγράµµατος περιέχει κάθε στιγµή τη

διεύθυνση της εντολής που πρόκειται να εκτελεσθεί από τη CPU, ενώ

ο καταχωρητής εντολής περιέχει τον κώδικα της εντολής που εκτε-

λείται στη CPU.

Οι στοιχειώδεις λειτουργίες που εκτελούνται µε τα δεδοµένα που είναι

αποθηκευµένα στους καταχωρητές καλούνται µικρο�λειτουργίες

(micro�operations). Οι µικρο�λειτουργίες ταξινοµούνται στις ακό-

λουθες κατηγορίες:

(i) Μικρολειτουργίες µεταφοράς καταχωρητών, που µεταφέρουν δυα-

δικές πληροφορίες από έναν καταχωρητή σε άλλο.

(ii) Αριθµητικές µικρολειτουργίες, που εκτελούν αριθµητικές λει-

τουργίες σε αριθµητικά δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα σε

καταχωρητές.

(iii) Λογικές µικρολειτουργίες, που εκτελούν λειτουργίες χειρισµών

δυαδικών ψηφίων σε µη αριθµητικά δεδοµένα που είναι αποθη-

κευµένα στους καταχωρητές.

(iv) Μικρολειτουργίες «µετατόπισης», που εκτελούν λειτουργίες µετα-

τόπισης σε δεδοµένα αποθηκευµένα στους καταχωρητές.

Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις σηµειώνοντας x αριστερά από τα

αντίστοιχα προθέµατα:

Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα διακρίνονται στις ακόλουθες κατη-

γορίες:

[ ] TTL [ ] VLSI [ ] LSI

[ ] ECL [ ] GaAs [ ] CMOS

[ ] SSI [ ] MOS [ ] I2L

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

2.9



2.6 ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

Ο όρος αρχιτεκτονική εδώ αναφέρεται γενικά στην τεχνολογία που

χρησιµοποιείται για την επεξεργασία δεδοµένων. Το µέγεθος µιας

λέξης (word) υπολογιστή, που δηλώνει τον αριθµό bits που επεξερ-

γάζεται η CPU σε µία χρονική στιγµή, σχετίζεται αναλογικά µε την

ταχύτητα επεξεργασίας, δηλαδή µεγαλύτερη λέξη αντιστοιχεί σε ταχύ-

τερο υπολογιστή. Η απόδοση της CPU ενός µικροϋπολογιστή µετριέ-

ται µε την ταχύτητα ρολογιού (clock speed) σε MegaHertz (MHz),

ενώ εναλλακτικό µέσο µέτρησης ταχύτητας αποτελούν τα «εκατοµ-

µύρια�εντολών�ανά�δευτερόλεπτο» [Millions of Instructions Per

Second (MIPS)], π.χ. ένας υπολογιστής που έχει ταχύτητα 600 MIPS

µπορεί να επεξεργασθεί 600 εκατοµµύρια εντολές ανά δευτερόλεπτο.
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Αναφέρατε τέσσερα λογικά κυκλώµατα που ανήκουν στα συνδυαστικά

κυκλώµατα, από τα ακόλουθα:

πλήρης δυαδικός αθροιστής, καταχωρητής, αποκωδικοποιητής,

Flip�Flops, κύκλος µηχανής, πολυπλέκτης, κύκλωµα διαδρόµου,

µετρητής

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
2.10

Οι καταχωρητές (registers), ειδικές µονάδες µνήµης που κρατούν προ-

σωρινά πληροφορίες και τις µεταδίδουν µε τρόπο που καθορίζει η

µονάδα ελέγχου, ταξινοµούνται σε οκτώ διαφορετικά είδη, που χαρα-

κτηρίζονται µε ειδικά προθέµατα. Αντιστοιχίστε κάθε ειδικό πρόθεµα

µε το αντίστοιχο (σωστό) είδος καταχωρητή:

IR καταχωρητής αποθήκευσης

DR καταχωρητής οδηγιών

PC καταχωρητής διεύθυνσης

AR καταχωρητής προγράµµατος

OUTR καταχωρητής εισόδου

TR καταχωρητής συσσώρευσης

INPR καταχωρητής εξόδου

AC προσωρινός καταχωρητής

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
2.11
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Ένα MHz αντιστοιχεί σε ένα εκατοµµύριο κτυπήµατα (ticks) ενός

ρολογιού του συστήµατος ανά δευτερόλεπτο. Οι κατασκευαστές

µικροϋπολογιστών αναφέρονται συνήθως σε υπολογιστές µε µεγαλύ-

τερες ταχύτητες ρολογιού µε τον όρο «turbo�systems». Σηµειώνεται

ότι η ταχύτητα ρολογιού αναφέρεται στο χρόνο επεξεργασίας και όχι

στη συνολική ταχύτητα του υπολογιστικού συστήµατος.

Η κύρια κάρτα κυκλωµάτων ενός υπολογιστή, που περιέχει τους

µικροεπεξεργαστές, ενδοσυνδεδεµένα κυκλώµατα, τον ωρολογιακό

µηχανισµό µπαταρίας κτλ., καλείται συνήθως κύρια κάρτα (mother-

board). O όρος ανοικτή αρχιτεκτονική σε έναν µικροϋπολογιστή

σηµαίνει ότι ο χρήστης µπορεί να ανοίξει την υπολογιστική συσκευή

και να προσθέσει επιλεκτικά συνιστώσες σε κάρτες κυκλωµάτων ή

στην κύρια κάρτα, που διαθέτει µία σειρά ειδικών υποδοχών (slots)

επέκτασης για την εισαγωγή επιπρόσθετων µονάδων.

Ο όρος υπολογιστικό σύστηµα (computer system) χρησιµοποιείται

γενικά για να χαρακτηρίσει ένα σύνολο υλικού�λογισµικού που λει-

τουργεί µε καθορισµένες διαδικασίες. Σηµειώνουµε ότι η αρχιτεκτο-

νική υπολογιστικών συστηµάτων αναφέρεται γενικά στη µελέτη της

δοµής, συµπεριφοράς και στη σχεδίαση υπολογιστικών συστηµάτων,

τα οποία χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και ιεραρχική οργά-

νωση. Η πολυπλοκότητα αναφέρεται στην ύπαρξη πολλών µερών του

συστήµατος, τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε σύνθετο τρόπο.

Η ιεραρχική οργάνωση εµφανίζεται στα πολύπλοκα υπολογιστικά

συστήµατα, που αποτελούνται από διάφορα επίπεδα ιεραρχίας. Οι λει-

τουργίες κάθε επιπέδου στηρίζονται σε λειτουργίες χαµηλότερων επι-

πέδων. Η έννοια της αρχιτεκτονικής µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανε-

ξάρτητα για κάθε επίπεδο, π.χ. αρχιτεκτονική γλωσσών προγραµµα-

τισµού, αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων. Η αρχιτεκτονική

υπολογιστικών συστηµάτων ορίζεται ως µία έννοια που ενοποιεί συλ-

λογικά βασικούς παράγοντες, όπως υλικό, λογισµικό, γλώσσες προ-

γραµµατισµού και αλγορίθµους για την εκτέλεση υπολογισµών µεγά-

λης κλίµακας. Εναλλακτικά, η αρχιτεκτονική υπολογιστών µπορεί να

ορισθεί ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών, τα οποία είναι ανεξάρτητα

από συγκεκριµένο υπολογιστή και συγκεκριµένη υλοποίηση, π.χ. η

αναφορά στην κύρια µνήµη ενός υπολογιστή είναι αρχιτεκτονικό

χαρακτηριστικό.



Τα υπολογιστικά συστήµατα µπορούν να ταξινοµηθούν σε γενιές ανά-

λογα µε την τεχνολογία, αρχιτεκτονική, είδος επεξεργασίας και γλώσ-

σες προγραµµατισµού που χρησιµοποιούν. Περισσότερες λεπτοµέ-

ρειες για την αρχιτεκτονική υπολογιστών θα παρουσιασθούν στην

αντίστοιχη θεµατική ενότητα της Πληροφορικής.

2.6.1 ¢ÔÌ‹ ∂ÓÙÔÏÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹

Μία οδηγία (instruction) υπολογιστή είναι ένας δυαδικός κωδικός που

δηλώνει µία ακολουθία µικρολειτουργιών για τον υπολογιστή. Οι

κωδικοί οδηγιών µαζί µε τα δεδοµένα αποθηκεύονται στη µνήµη. Οι

οδηγίες που διαβάζονται στη µνήµη από επεξεργαστές εισόδου/εξό-

δου καλούνται εντολές (commands), για να διακρίνονται από οδηγίες

που διαβάζονται από τη CPU. Οδηγία και εντολή έχουν την ίδια λει-

τουργικότητα.

H CPU πληροφορεί τους επεξεργαστές για το πού θα βρουν τις εντο-

λές στη µνήµη όταν πρόκειται να εκτελεστεί το πρόγραµµα.

Η λειτουργία της CPU είναι να εκτελεί εντολές που είναι αποθηκευ-

µένες στην κύρια µνήµη του υπολογιστή. Κάθε εντολή καταλαµβάνει

µία ή περισσότερες λέξεις και προσδιορίζει τη λειτουργία που θα εκτε-

λεσθεί καθώς επίσης το σύνολο των δεδοµένων που θα χρησιµοποιη-

θούν για την εκτέλεση της εντολής.

Μία οδηγία (instruction) µηχανής χωρίζεται σε δύο µέρη, δηλαδή:
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Λειτουργία ∆ιεύθυνση

(Κώδικας) (Tοποθεσία)

Τα δύο µέρη παριστάνονται εσωτερικά στη µνήµη της µηχανής ως µία

σειρά από δυαδικά ψηφία (bits). Οι προγραµµατιστές συνήθως γρά-

φουν τις διµερείς οδηγίες µε δεκαδικούς αριθµούς και κάποιο µηχά-

νηµα εισόδου τους µετατρέπει σε αντίστοιχους δυαδικούς.

Οι οδηγίες υπολογιστή διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (i) «αναφο-

ράς�µνήµης» (memory�reference), (ii) «αναφοράς�καταχωρητή»

(register�reference), και (iii) οδηγίες εισόδου/εξόδου (I/O). Το µήκος

κάθε οδηγίας είναι 16 bits, από τα οποία 3 bits είναι ο «κώδικας�λει-

τουργίας» [operation code (opcode)], ενώ η σηµασία των υπολοίπων
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13 bits εξαρτάται από τον κώδικα�λειτουργίας.

Η οδηγία «αναφοράς�µνήµης» χρησιµοποιεί 12 bits για τη δήλωση

µιας διεύθυνσης και 1 bit για τη δήλωση του τύπου διεύθυνσης

(addressing mode). Ο τύπος διεύθυνσης Ι είναι 0 για την άµεση διεύ-

θυνση (direct address) και 1 για την έµµεση διεύθυνση (indirect

address). Η οδηγία «αναφοράς�καταχωρητή» αναγνωρίζεται από την

ύπαρξη ενός 0 στο ακρο�αριστερό bit της οδηγίας και από τον κώδι-

κα�λειτουργίας 111 στη συνέχεια. Τα υπόλοιπα 12 bits δηλώνουν τη

λειτουργία ή δοκιµή που εκτελείται. Η οδηγία αυτή δηλώνει µία λει-

τουργία ή δοκιµή του καταχωρητή�συσσώρευσης (AC).

Μία οδηγία εισόδου/εξόδου αναγνωρίζεται από το 1 στο ακρο�αρι-

στερό bit της οδηγίας και τον κώδικα�λειτουργίας 111 στη συνέχεια,

ενώ τα υπόλοιπα 12 bits χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν τον τύπο

της λειτουργίας I/O που εκτελείται.

Ο τύπος µιας οδηγίας αναγνωρίζεται από τα 4 bits στις θέσεις 12�15

της οδηγίας. Ειδικότερα, αν τα 3 bits του κώδικα�λειτουργίας είναι

111, τότε εξετάζεται το δυαδικό ψηφίο της θέσης 15. Αν αυτό είναι 0,

τότε η εντολή είναι τύπου «αναφοράς�καταχωρητή», ενώ αν είναι 1,

η οδηγία είναι τύπου «εισόδου/εξόδου». Αν τα 3 bits του «κώδικα�λει-

τουργίας» στις θέσεις 12�14 δεν είναι ίσα µε 111, τότε η οδηγία είναι

τύπου «αναφοράς�µνήµης» και το bit στη θέση 15 της οδηγίας είναι

ο «τύπος�διεύθυνσης» Ι.

Οι κατηγορίες οδηγιών δίνονται διαγραµµατικά στο ακόλουθο σχήµα:

Ι Κώδικας λειτουργίας διεύθυνση (κωδ. λειτουργίας = 000 έως 110)

15 14 012�11

0 1 1 1 Λειτουργία�καταχωρητή (κωδ. λειτουργίας = 111, Ι = 0)

15 012�11

0 1 1 1 Λειτουργία�καταχωρητή (κωδ. λειτουργίας = 111, Ι = I)

15 12�11

(i) Οδηγία «αναφοράς�µνήµης»

(ii) Οδηγία «αναφοράς�καταχωρητή»

(iii) Οδηγία εισόδου/εξόδου



Σηµειώνεται ότι ο συνολικός αριθµός οδηγιών του βασικού υπολογι-

στή είναι 25. Στη συνέχεια αναφέρονται µερικές χαρακτηριστικές οδη-

γίες υπολογιστή µε σύµβολα, κώδικες και περιγραφή τους.

Κώδικες

Σύµβολα Ι=0 Ι=1 Περιγραφή

AND 0� 8� AND λέξη υπολογιστή στον AC

ADD 1� 9� Πρόσθεσε λέξη υπολογιστή στον AC

LDA 2� A� Φόρτωσε λέξη υπολογιστή στον AC

STA 3� B� Αποθήκευσε περιεχόµενο AC στη µνήµη

CLA 7800 Καθάρισε AC

CMA 7200 Συµπλήρωµα AC

SPA 7010 Παράλειψε επόµενη εντολή αν AC θετικός

INP F800 Είσοδος χαρακτήρων στον AC

OUT F400 Έξοδος χαρακτήρων από AC

ION F080 ∆ιακοπή�ισχύος

Το σύνολο τέτοιων οδηγιών (δεκαδικών ή δυαδικών) καλούνται κώδι-

κας µηχανής (machine�code) ή γλώσσα µηχανής και καθορίζεται από

το σχεδιασµό ή κατασκευή της αριθµητικής/λογικής µονάδας, της

µονάδας ελέγχου και του µεγέθους (µήκους) της λέξης στη µονάδα

µνήµης. Λόγω της εξάρτησης της γλώσσας από την κάθε µηχανή,

τέτοιες γλώσσες καλούνται γλώσσες εξαρτώµενες από τη µηχανή

(machine�dependent languages).

2.6.2 ∫‡ÎÏÔ˜ ∂ÓÙÔÏÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹

Η CPU εκτελεί κάθε εντολή σε µία σειρά βηµάτων που καλείται

κύκλος εντολών ή κύκλος ελέγχου του υπολογιστή. Ο κύκλος εντο-

λών περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

1. Προσκόµιση στη CPU της εντολής που είναι αποθηκευµένη στη

θέση της κύριας µνήµης που δείχνει ο µετρητής προγράµµατος.

2. Αλλαγή περιεχοµένου του µετρητή προγράµµατος, έτσι ώστε να

δείχνει τη θέση µνήµης που περιέχει την επόµενη εκτελέσιµη

εντολή.

3. Ανάλυση της εντολής.

4. ΄Ελεγχο αν η εντολή χρειάζεται δεδοµένα από τη µνήµη. Στην περί-
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πτωση αυτή προσδιορίζεται η διεύθυνση που είναι αποθηκευµένα

τα δεδοµένα αυτά.

5. Προσκόµιση δεδοµένων σε ορισµένους καταχωρητές της CPU.

6. Εκτέλεση εντολής.

7. Αποθήκευση αποτελεσµάτων.

8. Επιστροφή στο βήµα 1 για την εκτέλεση της εποµένης εντολής.

Σηµειώνεται ότι ανάλογα µε την εκτελέσιµη εντολή τα βήµατα 5 έως

και 7 (ή ένα από αυτά) µπορεί να µη χρησιµοποιηθούν.

Οι υπολογιστές στους οποίους αναφερόµαστε έως τώρα είχαν µόνο

µία CPU που εκτελούσε διαδοχικά τη µία µετά την άλλη εντολή ενός

προγράµµατος. Οι µηχανές αυτές καλούνται σειριακοί υπολογιστές

(serial computers). Η υπολογιστική ταχύτητα ενός υπολογιστή µπορεί

να αυξηθεί σηµαντικά, αν επιτρέψουµε να εκτελούνται πολλές εντο-

λές την ίδια χρονική στιγµή ή η ίδια εντολή να εκτελείται σε διαφο-

ρετικά δεδοµένα. Στην περίπτωση αυτή έχουµε παράλληλη επεξερ-

γασία (parallel processing). Οι υπολογιστές που διαθέτουν περισσό-

τερες από µία CPU, δηλαδή έχουν πολλούς επεξεργαστές

(multiprocessors) και υπολογιστές που έχουν µία CPU που µπορεί να

εκτελέσει πολλές εντολές ή ταυτόχρονα να επεξεργάζεται διάφορα

δεδοµένα, καλούνται παράλληλοι υπολογιστές (parallel computers).

Στην κατηγορία των παράλληλων υπολογιστών που διαθέτουν µία

CPU ανήκουν οι «επεξεργαστές πινάκων» (array processors), οι υπο-

λογιστές µε πολλές λειτουργικές µονάδες και οι «σωληνωτοί» υπολο-

γιστές (pipeline computers). Οι παράλληλοι υπολογιστές, των οποίων

η αναλυτική µελέτη παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον, θα παρου-

σιασθούν σε ειδική θεµατολογική ενότητα της Πληροφορικής.

Αναφέρατε τις τρεις κατηγορίες οδηγιών υπολογιστή, επιλέγοντας από

τις ακόλουθες:

αναφοράς�µνήµης, αναφοράς λειτουργίας, αναφοράς µεταγλωτ-

τιστή, αναφοράς�καταχωρητή, οδηγίες εισόδου/εξόδου, οδηγίες

διεύθυνσης, οδηγίες κώδικα.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

2.12



2.7 ∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹

Ένας υπολογιστής µε τις πέντε βασικές λειτουργικές µονάδες του χρει-

άζεται χώρο αποθήκευσης παραπάνω από τη χωρητικότητα της µνή-

µης του. Η κύρια µνήµη ενός υπολογιστή σχεδιάζεται ως µία βοηθητι-

κή περιοχή για ένα πρόγραµµα, δηλαδή παρέχει χώρο για τις οδηγίες

και τα δεδοµένα και επίσης χώρο για το χειρισµό του προγράµµατος.

Οι πληροφορίες στην περιοχή αυτή της µνήµης, που είναι γνωστή ως

πρωτεύουσα µνήµη (primary storage), διατηρούνται µόνο σε προσω-

ρινή βάση µέχρι τον τερµατισµό του προγράµµατος. Η κατηγορία πλη-

ροφοριών που πρέπει να διατηρηθούν οριστικά (permanently) χρειά-

ζεται µία περιοχή δευτερεύουσας µνήµης (secondary storage), που

παρέχεται από βοηθητικά ή υποστηρικτικά µέσα αποθήκευσης, όπως

ο µαγνητικός δίσκος, o συµπαγής δίσκος (CD�ROM) και η µαγνητική

ταινία [για κράτηση αντιγράφων (back�up)].

Η φάση εισόδου της υπολογιστικής επεξεργασίας µπορεί να επιτευ-

χθεί από διάφορες συσκευές εισόδου, π.χ. πληκτρολόγια τερµατικών

σταθµών (keyboards), οδηγούς δίσκων (disk drivers), ανιχνευτές σελί-

δων (page scanners), οπτικούς αναγνώστες κτλ. Ανάλογα υπάρχουν οι

συσκευές εξόδου, από τις οποίες οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες

είναι ο εκτυπωτής γραµµών ή γραµµικός εκτυπωτής (line printer) και

η οθόνη τερµατικού σταθµού. Μία εγκατάσταση υπολογιστή µπορεί

να λειτουργεί χρησιµοποιώντας µία ποικιλία από συσκευές εισό-

δου/εξόδου.

Ο όρος hardware συνήθως δίνεται στο µηχανισµό (machinery) και

στα διάφορα ιδιαίτερα εξαρτήµατα του (µηχανικού) εξοπλισµού. Όταν

το υλικό ή υλισµικό (hardware) αυτό συνδεθεί κατάλληλα έτσι ώστε

να αποτελέσει µία αποδοτική λειτουργική µονάδα, έχουµε µία εγκα-

τάσταση υπολογιστή. Σηµειώνεται ότι για τη λειτουργική αξιοποίηση

µιας εγκατάστασης υπολογιστή το υλικό πρέπει να οδηγείται (συν-

δυάζεται) από ορισµένα προγράµµατα, που καλούνται λογισµικό

(software). Τα προγράµµατα αυτά εισάγονται στον υπολογιστή και

αποθηκεύονται µόνιµα στο υπολογιστικό σύστηµα.

Οι διάφοροι επιστηµονικοί και εµπορικοί οργανισµοί και γενικά οι

χρήστες υπολογιστών έχουν συνήθως ιδιαίτερες υπολογιστικές ανά-

γκες και συνεπώς επιδιώκουν επιλογή υπολογιστικών συστηµάτων που
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είναι εφοδιασµένα µε ειδικές συνιστώσες ή συσκευές (configuration)

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Οι υπολογιστές χρησιµοποιούν δύο τύπους λογισµικού: (i) Το λογι-

σµικό συστηµάτων (systems software), που ελέγχει και επιβλέπει όλες

τις λειτουργίες του υπολογιστή, και (ii) το λογισµικό εφαρµογών

(application software), που διαχειρίζεται τα δεδοµένα εισόδου και

παρέχει χρήσιµες πληροφορίες εξόδου στους χρήστες. 

Λογισµικό συστηµάτων: Οι υπολογιστές χρησιµοποιούν ειδικά προ-

γράµµατα ελέγχου, γνωστά ως Λειτουργικό Σύστηµα (Operating

System), που µετακινούν δεδοµένα εντός και εκτός της κύριας µνήµης

και παρακολουθούν την εκτέλεση των προγραµµάτων εφαρµογών. Το

λειτουργικό σύστηµα αποτελεί την κυριότερη συνιστώσα του λογισµι-

κού συστηµάτων. Μερικοί υπολογιστές έχουν δικά τους λειτουργικά

συστήµατα (εκ κατασκευής), που δεν αλλάζουν ή τροποποιούνται εύκο-

λα, ενώ οι περισσότεροι κατασκευαστές υπολογιστών παρέχουν λει-

τουργικά συστήµατα των εταιρειών τους (συνήθως σε δίσκους) ή επι-

τρέπουν τη χρήση άλλων διαδεδοµένων λειτουργικών συστηµάτων. Για

παράδειγµα η εταιρεία ΙΒΜ διαθέτει τα λειτουργικά συστήµατα Disk

Operating System (DOS) και Operating System 2 (OS�2).

Ένα λειτουργικό σύστηµα χρησιµοποιείται από τους χρήστες µέσω ενός

ειδικού ενδιάµεσου (interface). Μερικά λειτουργικά συστήµατα µεγά-

λων υπολογιστών βασίζονται σε κείµενα και απαιτούν από τον χρήστη

να γνωρίζει ένα σύνολο εντολών. Τα λειτουργικά συστήµατα προσω-

πικών υπολογιστών επιτρέπουν στο χρήστη να επιλέγει εντολές χρη-

σιµοποιώντας διάφορα γραφικά σύµβολα ή εικόνες που επιδεικνύονται

σε µία οθόνη. Τέτοια λειτουργικά συστήµατα (π.χ. DOS) µπορούν να

λειτουργήσουν σε συνδυασµό µε γραφικά ενδιάµεσα, όπως το σύστη-

µα Παραθύρων (Windows), που τα κάνουν ευκολότερα ως προς τη

χρήση τους ή περισσότερο φιλικά στο χρήστη (user friendly).

Κάθε λειτουργικό σύστηµα έχει ένα µοναδικό τρόπο επεξεργασίας και

αποθήκευσης δεδοµένων. Σηµειώνεται ότι η έλλειψη συµβατότητας

µεταξύ υλικού και λογισµικού µπορεί να προκαλέσει σηµαντικά προ-

βλήµατα στους χρήστες, π.χ. ένας δίσκος κατάλληλος για ένα λει-

τουργικό σύστηµα µπορεί να µην λειτουργεί σε άλλο σύστηµα. Παρα-

τηρείται επίσης ότι προγράµµατα και δεδοµένα που είναι σχεδιασµέ-

να για διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα είναι συχνά µη�συµβατά,



µε συνέπεια προγράµµατα γραµµένα για έναν υπολογιστή συχνά να

µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλον υπολογιστή.

Λογισµικό Εφαρµογών (Προγραµµάτων): Τα προγράµµατα εφαρµο-

γών που αναφέρονται σε διάφορα θέµατα επεξεργασίας πληροφοριών

µπορούν να ανήκουν στην κατηγορία των γενικών εµπορικών πακέτων

(packaged programs), που διατίθενται γενικά προς άµεση πώληση µε

σχετικά ενηµερωτικά εγχειρίδια (documentation), ή στην κατηγορία

των ειδικών εµπορικών πακέτων (custom programs), που είναι ειδικά

σχεδιασµένα για τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός οργανισµού ή χρήστη.

Τα ειδικά προγράµµατα εφαρµογών που χρησιµοποιούνται για εκτέ-

λεση συνηθισµένων καθηµερινών εµπορικών υπολογιστικών λει-

τουργιών και λήψη αποφάσεων είναι γνωστά ως εργαλεία παραγω-

γικότητας (productivity tools). Το πρόβληµα της ασυµβατότητας υλι-

κού και λογισµικού κάνει επιτακτική την ανάγκη προσεκτικής επιλο-

γής του διαθέσιµου λογισµικού και του επιθυµητού υλικού.

™‡ÓÔ„Ë

� Η βασική δοµή ενός υπολογιστή αποτελείται από τη µονάδα µνή-

µης, τη µονάδα ελέγχου, την αριθµητική και λογική µονάδα (ALU)

και τις µονάδες εισόδου/εξόδου. Η µονάδα ελέγχου, η µονάδα µνή-

µης και η ALU σχηµατίζουν την κεντρική µονάδα επεξεργασίας

(CPU), που αποτελεί την «καρδιά» του υπολογιστικού συστήµα-

τος και εκτελεί τρεις βασικές λειτουργίες: (i) επικοινωνεί µε την

κύρια µνήµη για αποθήκευση δεδοµένων και προγραµµάτων, (ii)

ελέγχει κάθε λειτουργία µε τη µονάδα ελέγχου, και (iii) εκτελεί

αριθµητικές και συγκριτικές (λογικές) πράξεις µε την ALU.

� Οι πληροφορίες στο σύνολό τους µέσα στον υπολογιστή αντιπρο-

σωπεύονται µε την παρουσία (ή απουσία) διάφορων σηµάτων. Για

να εκφραστούν οι δύο αυτές δυνατές καταστάσεις χρησιµοποιεί-

ται το δυαδικό αριθµητικό σύστηµα (που περιέχει τα στοιχεία 0

και 1). 

� Όλα τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε γραπτές πληροφορίες

αντιπροσωπεύονται στον υπολογιστή από συνδυασµούς διάφορων

δυαδικών στοιχείων [binary digits (bits)] µε ένα µοναδικό συν-

δυασµό για κάθε σύµβολο. Οι πληροφορίες εκφράζονται ως λέξεις

(words), ψηφιολέξεις (bytes) και δυαδικά ψηφία (bits). 
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� Για την κωδικοποίηση πληροφοριών στους υπολογιστές χρησιµο-

ποιείται εκτεταµένα το δυαδικό σύστηµα αρίθµησης. Χρησιµοποι-

ούνται επίσης το οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης,

που µπορούν να δώσουν σύντοµες περιγραφές δυαδικών αριθµών.

� Οι βασικές αρχές αριθµητικής υπολογιστών (+, �, *, /) εκτελού-

νται µε τύπους επαναληπτικής πρόσθεσης χρησιµοποιώντας τις

διαδικασίες «µεταφοράς» και «συµπληρώµατος». Οι διαδικασίες

αυτές εκτελούνται χρησιµοποιώντας συνδυασµούς από σήµατα

που περνούν από τα «λογικά στοιχεία» ή «λογικές πύλες» (AND,

OR, NOT κτλ.).

� Κάθε οδηγία υπολογιστή αποτελείται από τον «κώδικα λειτουρ-

γίας», που δηλώνει τι πρέπει να γίνει, και από τη «διεύθυνση

θέσης», που δηλώνει την ακριβή θέση µνήµης που περιέχει τις

πληροφορίες που χρησιµοποιούνται όταν εκτελείται η λειτουργία.

� Οι δύο τύποι κύριας µνήµης είναι η µνήµη τυχαίας προσπέλασης

(RAM) και η µνήµη ανάγνωσης (ROM) ή υλικο�λογισµικό. Οι

µνήµες ανάγνωσης ROM ταξινοµούνται σε προγραµµατισµένες

µνήµες ανάγνωσης (PROM), προγραµµατισµένες µνήµες µε δυνα-

τότητες απόσβεσης (EPROM), και προγραµµατισµένες µνήµες

ανάγνωσης µε δυνατότητες ηλεκτρονικής απόσβεσης (EEPROM).

� Τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα είναι ηλεκτρονικές ψηφιακές συνι-

στώσες και λογικές πύλες τοποθετηµένες σε ένα πολύ µικρό τεµά-

χιο ηµιαγωγού, στο οποίο σχηµατίζονται διάφορα στοιχεία (δίο-

δοι, πυκνωτές, κτλ.) και οι συνδέσεις τους.

� Οι καταχωρητές (registers) είναι ειδικές µονάδες µνήµης, που δια-

τηρούν προσωρινά πληροφορίες και τις µεταδίδουν µε τρόπο που

καθορίζει η µονάδα ελέγχου.

� Οι οδηγίες υπολογιστή διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: αναφο-

ράς�µνήµης, αναφοράς�καταχωρητή και οδηγίες εισόδου/εξόδου.

� Ο όρος «Υλικό» ή «Υλισµικό» (Hardware) χρησιµοποιείται για τον

µηχανισµό και διάφορα ιδιαίτερα εξαρτήµατα του (µηχανικού) εξο-

πλισµού των υπολογιστικών συστηµάτων, ενώ ο όρος «Λογισµι-

κό» (Software) αναφέρεται κυρίως σε προγράµµατα που χρησιµο-

ποιούνται από τον υπολογιστή σε συνδυασµό µε το υπάρχον υλικό.
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Παρατήρηση: 

Τα βιβλία [2.5], [2.7], [2.14],

[2.16] και [2.8] παρουσιάζουν

µια πολύ καλή εισαγωγή στην

Επιστήµη των Υπολογιστών

και Πληροφορική. Τα βιβλία

[2.10], [2.4] και [2.15] αναφέ-

ρονται εκτενώς στο σχεδιασµό

και στην αρχιτεκτονική των

υπολογιστών. Τα [2.13] και

[2.17] είναι κυρίως ιστορικού

ενδιαφέροντος.
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[2.17] VON NEUMANN J.: The Computer and the Brain, Yale

University Press, New Haven, CN, 1958



∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹

™ÎÔfi˜

Το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό να σας παρουσιάσει τις διάφορες µονά-

δες εισόδου και εξόδου ενός υπολογιστικού συστήµατος. Επιπλέον σας

παρουσιάζουµε µεθόδους αναγνώρισης σηµείων και χαρακτήρων και

µέσα αποθήκευσης πληροφοριών.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Ολοκληρώνοντας τη µελέτη του τρίτου κεφαλαίου θα µπορείτε να:

� αναφέρετε διάφορες µονάδες εισόδου, εξόδου υπολογιστή

� περιγράφετε τις µεθόδους αναγνώρισης σηµείων και χαρακτήρων

MICR και OCR

� απαριθµείτε βοηθητικές µνήµες, παράγοντες αξιολόγησής τους και

µαγνητο�οπτικά µέσα αποθήκευσης πληροφοριών

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

� µονάδες εισόδου�εξόδου (I/O units)

� αναγνώριση χαρακτήρων µε µαγνητική µελάνη (MICR)

� οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)

� διαµορφωτής (modem)

� τερµατικό POS

� παγκόσµιος κώδικας προϊόντων (UPC)

� εκτυπωτές (printers)

� ηλεκτρονική βιοµηχανία έκδοσης (desk�top publishing)

� εικονοκύτταρα (pixels)

� βοηθητικές µνήµες, τυχαία προσπέλαση (random access)

� ευλύγιστοι δίσκοι (floppy disks)

� έξυπνες κάρτες

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής (η/υ) κατασκευάσθηκε το 1946,

ενώ η βιοµηχανία η/υ αναπτύχθηκε κύρια τη δεκαετία 1950�60. Από

τότε η βιοµηχανία η/υ µε τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας έχει κάνει

3∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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τεράστια πρόοδο. Αξιοσηµείωτες πρόοδοι έχουν γίνει στην προµήθεια

µνήµης (αποθήκευσης) και σε ταχύτητες επεξεργαστών, οι οποίες στη

συνέχεια διευκόλυναν την ανάπτυξη αποδοτικών υπολογιστικών συστη-

µάτων και πολύπλοκου λογισµικού. Το µέγεθος των υπολογιστικών

συστηµάτων έχει επίσης ελαττωθεί κατά πολύ.

Υπάρχει όµως µία περιοχή που δεν έχει γενικά αναπτυχθεί µε τον ίδιο

ρυθµό και αναφέρεται στην επικοινωνία υπολογιστή και εξωτερικού

του περιβάλλοντος, δηλαδή στις συσκευές εισόδου/εξόδου. Ο κύριος

λόγος γι�αυτό είναι το ότι η ταχύτητα της επικοινωνίας εξαρτάται σε

πολλές περιπτώσεις από τη µηχανική κίνηση και το δυναµικό για βελ-

τίωση τέτοιων συσκευών είναι περιορισµένο. Οι µονάδες εισόδου/εξό-

δου [Input/Output (I/O)] βρίσκονται συνήθως γύρω από τον κεντρι-

κό επεξεργαστή, γι� αυτό και καλούνται περιφερειακές συσκευές

(peripheral devices). Ο σκοπός των µονάδων αυτών είναι να δηµι-

ουργούν ένα µεταφορέα πληροφοριών µεταξύ της CPU και του εξω-

τερικού περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, ενεργούν ως µέσα διασύνδε-

σης (interface) µεταφράζοντας τα γνωστά σύµβολα (που µπορούν να

διαβαστούν) µέσω ηλεκτρονικών παλµών σε δυαδικά σχήµατα που

µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τη CPU και στη συνέχεια τα δυα-

δικά αυτά σχήµατα ξαναµεταφράζονται για να δώσουν εύκολα ανα-

γνώσιµα στοιχεία εξόδου. Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει τρεις ενότητες.

Στην πρώτη και δεύτερη ενότητα περιγράφουµε αντίστοιχα τις µονά-

δες εισόδου και εξόδου, ενώ στην τρίτη ενότητα παρουσιάζουµε τις

βοηθητικές µνήµες ενός υπολογιστικού συστήµατος.



3.1 ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÈÛfi‰Ô˘

Οι σύγχρονες αναπτύξεις στην επικοινωνία µε τον η/υ επιτρέπουν στον

υπολογιστή να «διαβάσει» κατευθείαν τυπωµένα (ή «γραµµένα») σύµ-

βολα µε αναγνώριση σηµείων (mark�reading, mark�sensing), ανα-

γνώριση χαρακτήρων µαγνητικής µελάνης (Magnetic Ink Character

Recognition) ή MICR και οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (Optical

Character Recognition) ή OCR. Παρόµοιες αναπτύξεις επιτρέπουν

χρήση συσκευών εισόδου τύπου γραφοµηχανής (tele�typewriter) και

συσκευών µε οθόνες τύπου TV.

Στο παρελθόν οι προγραµµατιστές επικοινωνούσαν κατευθείαν µε τον

υπολογιστή σε γλώσσα µηχανής και έπρεπε να κάνουν αυτοί, αντί της

µηχανής, τη µετάφραση. Για την ανάπτυξη ευκολότερων µεθόδων επι-

κοινωνίας χρησιµοποιήθηκαν διάτρητες κάρτες και χαρτοταινίες που

επέτρεπαν την κρυπτογράφηση γνωστών συµβόλων σε µία ενδιάµε-

ση κατάσταση (από χρήστες µη εξοικειωµένους µε τη δυαδική παρά-

στασή τους). Στη συνέχεια η ενδιάµεση αυτή κατάσταση µεταφράζο-

νταν σε αντίστοιχη δυαδική από τη µηχανή. Συνοπτικά σηµειώνεται

ότι ο αριθµός των βηµάτων µε τα οποία ο χρήστης δίνει τις πληροφο-

ρίες εισόδου µειώνεται όσον αυξάνεται το επίπεδο λειτουργικής τελει-

ότητας των συσκευών εισόδου.

3.1.1 ¢È¿ÙÚËÙÂ˜ Î¿ÚÙÂ˜ Î·È ¯·ÚÙÔÙ·ÈÓ›Â˜

H είσοδος µε διάτρητες κάρτες ήταν ο παραδοσιακός τρόπος επικοι-

νωνίας, που αναπτύχθηκε από µια ιδέα του H. Hollerith το 1889. Με

τη µέθοδο αυτή, που η χρήση της σήµερα τείνει να εκλείψει, οι πλη-

ροφορίες γράφονταν πρώτα µε το χέρι σε ειδικά έντυπα (coding

forms), έτσι ώστε µπορούσαν να διαβασθούν εύκολα από το χειριστή

της διατρητικής µηχανής, που στη συνέχεια µετέφερε τις πληροφορίες

αυτές πάνω στις κάρτες. Κάθε κάρτα (όπως και το ειδικό έντυπο) είχε

συνήθως 80 στήλες και σε κάθε στήλη περιέχονταν µία έως τρεις τρύ-

πες που παρίσταναν ένα χαρακτήρα.

Μία κάρτα διαιρούνταν σε 12 γραµµές (για ακριβή καθορισµό του

κώδικα), από τις οποίες οι δύο πρώτες χαρακτήριζαν δύο ζώνες διά-

τρησης, ενώ οι υπόλοιπες δέκα αποτελούσαν περιοχές αριθµητικής

διάτρησης. Οι 80 χαρακτήρες που µπορούσαν να παρασταθούν στις

80 στήλες µιας κάρτας ήταν δυνατόν να αποτελούν διάφορες λέξεις ή
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κοµµάτια από σχετικές πληροφορίες. Σηµειώνεται ότι κάθε γράµµα

µπορεί να παρασταθεί σε µία στήλη µε δύο τρύπες που ανήκουν αντί-

στοιχα στη ζώνη διάτρησης και στην αριθµητική διάτρηση, κάθε αριθ-

µός µόνο µε την αντίστοιχη αριθµητική διάτρηση, ενώ κάθε σύµβολο

µε µία, δύο ή τρεις διατρήσεις ανάλογα µε το ειδικό σύµβολο. Η χρήση

καρτών µπορούσε να γίνεται για είσοδο δεδοµένων ή οδηγιών προ-

γράµµατος.

Η χαρτοταινία κανονικά είχε πλάτος 1 ίντσα, υπήρχε σε ρολά και µπο-

ρούσε να χρησιµοποιηθεί σε µήκη που έφθαναν εκατοντάδες µέτρα.

Οι πληροφορίες υπήρχαν πάνω στη χαρτοταινία, σαν τρύπες που είχαν

διατρηθεί σε γραµµές κατά πλάτος της ταινίας, µε κάθε γραµµή να

παριστάνει ένα χαρακτήρα. Ο µέγιστος αριθµός από τρύπες σε µία

γραµµή αναφέρονταν ως αριθµός καναλιών (channels) της ταινίας και

συνήθως χρησιµοποιούνταν ταινίες µε 8 κανάλια. Η χαρτοταινία ήταν

φθηνότερη από τις κάρτες και λιγότερο ογκώδης για αποθήκευση,

αλλά ήταν δυσκολότερο να επαληθευθεί και διορθωθεί. Επίσης ήταν

περισσότερο δύσκολο να γίνουν εισαγωγές και παραγραφές δεδοµέ-

νων στη χαρτοταινία λόγω της συνέχειας της ταινίας.

Οι χαρτοταινίες κυρίως χρησιµοποιούνταν για (µικρά) προγράµµατα

που επαναλαµβάνονταν κανονικά, π.χ. ως είσοδος για εκτύπωση

σύντοµων καταλόγων από ονόµατα και διευθύνσεις για ετικέτες,

καθώς επίσης για εγγραφή δεδοµένων που συνδέονταν µε εµπορικές

µηχανές, π.χ. διάφορες λογιστικές και ταµειακές µηχανές.

3.1.2 ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÛËÌÂ›ˆÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ

Η µέθοδος βασίζεται στην αναγνώριση σηµείων ή χαρακτήρων από

επιταγές, κάρτες, ειδικά τιµολόγια, ταµειακούς λογαριασµούς κτλ.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι αναγνώρισης:

(i) Ανάγνωση Σηµείων: (Mark Sense Reading)

(ii) Αναγνώριση Χαρακτήρων µε Μαγνητική Μελάνη (Magnetic

Ink Character Recognition � MICR).

(iii) Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (Optical Character

Recognition � OCR).

Τα µηχανήµατα ανάγνωσης και αναγνώρισης σηµείων και χαρακτή-

ρων, για να επιτύχουν την επιθυµητή ακρίβεια που απαιτείται για την



υπολογιστική επεξεργασία, λειτουργούν µε µικρότερες ταχύτητες από

αναγνώστες διάτρητων καρτών.

(i) Ανάγνωση Σηµείων: Η κάρτα ή φόρµα διαιρείται σε ορθογώνια,

στα οποία γίνεται ένα σηµείο µε µολύβι ή πένα. Οι χαρακτήρες παρι-

στάνονται σηµειώνοντας τους σωστούς συνδυασµούς ορθογωνίων σε

κάθε µία από τις στήλες κατ� αναλογία µε τη δηµιουργία τρυπών στις

διάτρητες κάρτες. Οι κάρτες ή φόρµες είναι προ κατασκευασµένες µε

τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ένα σηµείο σε µία ορισµένη θέση µπορεί να

παριστάνει την απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε µία ερώτηση ή και να παρι-

στάνει έναν αριθµό, όπως γίνεται σε διάφορες ασφαλιστικές φόρµες

και κάρτες µέτρησης ηλεκτρισµού και αερίου. 

(ii) Αναγνώριση Χαρακτήρων µε Μαγνητική Μελάνη (MICR): Το

σύστηµα αυτό χρησιµοποιεί ειδικά σχήµατα χαρακτήρων τυπωµένα

µε µελάνη που περιέχει µαγνητισµένα σωµατίδια. Από το 1966 έχουν

γίνει διεθνώς αποδεκτοί δύο κανονικοποιηµένοι (standards) MICR

τυπογραφικοί τύποι (fonts), ο τύπος Ε13Β που χρησιµοποιείται στις

Η.Π.Α. και U.K., και ο τύπος CMC7 που χρησιµοποιείται στην Ευρώ-

πη (εκτός U.K.).

Ο τύπος Ε13Β αποτελείται από τους αριθµούς 0�9 και τέσσερις ειδι-

κούς χαρακτήρες και χρησιµοποιείται κύρια σε τραπεζικές επιταγές,

όπου ο κώδικας της τράπεζας, ο αριθµός λογαριασµού πελάτη και ο

αύξων αριθµός της επιταγής είναι όλοι προ τυπωµένοι µε µαγνητική

µελάνη.

Ο τύπος CMC7 περιλαµβάνει τα στοιχεία 0�9, τα γράµµατα του

(αγγλικού) αλφαβήτου και πέντε ειδικούς χαρακτήρες. Τα σύµβολα

κατασκευάζονται από επτά µαγνητισµένες γραµµές µε έξι διαστήµα-

τα µε µεταβλητό πλάτος µεταξύ τους. Ένα πλατύ διάστηµα δηµιουρ-

γεί το δυαδικό ψηφίο 1, ενώ ένα στενό διάστηµα το αντίστοιχο 0. Η

ταχύτητα ανάγνωσης MICR είναι περίπου 1.200 σελίδες το λεπτό.

Σηµειώνεται ότι οι αναγνώστες MICR δεν µπορούν να επαληθεύσουν,

αλλά µόνο να αναγνωρίσουν. Στην περίπτωση επιταγών, πρέπει

συµπληρωµατικά να επαληθευτούν: το πληρωτέο ποσό, ο παραλήπτης

της επιταγής και, το σπουδαιότερο, η ορθότητα της υπογραφής που

εξουσιοδοτεί την πληρωµή.

(iii) Οπτική Aναγνώριση Xαρακτήρων (OCR):Οι αναγνώστες OCR
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εξετάζουν κάθε χαρακτήρα ως ένα σύνολο από µικροσκοπικά σηµεία.

Μετά από την ανίχνευση ολόκληρου του εξεταζόµενου χαρακτήρα, το

ανιχνευόµενο σχέδιο συγκρίνεται µε µία οµάδα σχεδίων που είναι απο-

θηκευµένα στον υπολογιστή και όποιο σχέδιο ταιριάζει (ή ταιριάζει

προσεγγιστικά) θεωρείται ότι είναι ο χαρακτήρας που έχει διαβαστεί.

Σχήµατα που δεν είναι αναγνωρίσιµα απορρίπτονται. Σύγχρονα µηχα-

νήµατα οπτικής ανάγνωσης µπορούν να διαβάσουν ευδιάκριτα χειρό-

γραφα κείµενα (µε κεφαλαία παρά µικρά γράµµατα) γραµµένα µε

µαύρη µελάνη και µε επαρκή ακρίβεια, έτσι ώστε η µέθοδος αυτή µπο-

ρεί να αποτελέσει έναν αποδοτικό τρόπο εισόδου.

3.1.3 ∆ÂÚÌ·ÙÈÎ‹ ∆ËÏÂ–ÁÚ·ÊÔÌË¯·Ó‹

Η επικοινωνία µε τον υπολογιστή είναι δυνατό να γίνει κατευθείαν

χρησιµοποιώντας µία τερµατική τηλε�γραφοµηχανή (Tele�typewriter

terminal), που επίσης καλείται τερµατικός τηλε�εκτυπωτής ή τερµα-

τικός εκτυπωτής µε πληκτρολόγιο (key board), και συνήθως συνδυά-

ζει ένα πληκτρολόγιο για είσοδο πληροφοριών (µε το χέρι) µε έναν

εκτυπωτή για έκδοση αντιγράφου (hard copy) της εισόδου, πληροφο-

ριών του συστήµατος και αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Πολλοί

τερµατικοί σταθµοί [Visual Display Units (VDU)] έχουν επίσης δυνα-

τότητες διάτρησης και ανάγνωσης χαρτοταινίας. Χαρακτηριστικό των

τερµατικών είναι ότι µπορούν να εγκατασταθούν σε αρκετή απόστα-

ση από τον υπολογιστή, πράγµα που προϋποθέτει µέσα για τη µετά-

δοση πληροφοριών.

Τα τερµατικά είναι γενικά σχεδιασµένα για την αποστολή και λήψη

πληροφοριών από τον υπολογιστή και αποτελούν ενεργούς συνδέ-

σµους επικοινωνίας µε τα υπολογιστικά συστήµατα. Αυτό επιτυγχά-

νεται είτε µε τοπική άµεση σύνδεση, χρησιµοποιώντας άµεσες καλω-

διακές γραµµές (hard�wiring) για αποστάσεις συνήθως όχι περισσό-

τερο από µερικές εκατοντάδες µέτρα από τον υπολογιστή, είτε µέσω

ενός απόµακρου έµµεσου συνδέσµου (remote link) µε τηλεγραφικές

ή τηλεφωνικές γραµµές (ή ακόµη και µε µικρο κύµατα).

Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται η χρήση ενός µηχανήµατος

που καλείται διαµορφωτής (modem), για τη µετατροπή των πληρο-

φοριών σε έναν τύπο σηµάτων που µπορούν να µεταδοθούν. Επίσης

απαιτείται ένας δεύτερος διαµορφωτής για να επανα�µετασχηµατίσει



τις πληροφορίες στο άλλο άκρο της τηλεφωνικής γραµµής πριν οι πλη-

ροφορίες εισέλθουν στον υπολογιστή. 

H ανάγνωση κωδικών µε διαχωριστικές γραµµές (bar codes) αποτελεί

µια άλλη µέθοδο εισόδου πληροφοριών και συνδέεται γενικά µε τη

χρήση τερµατικών, π.χ. τερµατικά στα σηµεία αγοράς [Point�Of�Sale

(POS) terminals]. Οι πληροφορίες παίρνονται από ετικέτες, που αποτε-

λούνται από κώδικες µε διαχωριστικές γραµµές, µε ένα µηχάνηµα ανί-

χνευσης ή µία πένα ανάγνωσης. Οι γραµµές βασικά παριστάνουν αριθ-

µούς ή χαρακτήρες ανάλογα µε το πάχος και τη θέση τους σε σχέση µε

τις γειτονικές διαχωριστικές γραµµές που ξεχωρίζουν τους χαρακτήρες.

Για τη λήψη των πληροφοριών µία πένα αναγνώστης σύρεται πάνω στο

σχέδιο των διαχωριστικών γραµµών. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται

για έλεγχο καταλόγου (απογραφής), έλεγχο βιβλίων βιβλιοθηκών και

ετικετών σε εµπορεύµατα καταστηµάτων και αγορών.

Άλλες σχετικά νέες µέθοδοι εισόδου είναι οι οδηγοί δίσκων (disk

drivers), ανιχνευτές σελίδων (page scanners), µονάδες αναγνώρισης

φωνής (voice recognition units), µε κοινό χαρακτηριστικό ότι µετα-

τρέπουν δεδοµένα σε ηλεκτρονικούς παλµούς που µεταδίδονται για

επεξεργασία στη CPU. Ορισµένες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν διά-

φορους τύπους µονάδων εισόδου ανάλογα µε τις ανάγκες τους, π.χ.

µία τραπεζική εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιεί πληκτρολόγια και οδη-

γούς δίσκων, ενώ ένα υπερκατάστηµα µπορεί να χρησιµοποιεί εκτε-

ταµένα ηλεκτρονικές ταµειακές συσκευές και ανιχνευτές που διαβά-

ζουν κώδικες µε διαχωριστικές γραµµές στα διάφορα προϊόντα τρο-

φίµων ή καταναλωτικά αγαθά.

Γενικά οι υπολογιστές επεξεργάζονται τα ακατέργαστα δεδοµένα ως

στοιχεία εισόδου και παράγουν σχετικές πληροφορίες ως στοιχεία εξό-

δου. Τα ακατέργαστα δεδοµένα προέρχονται συνήθως από πηγαία

έγγραφα και τοποθετούνται σε µέσα αποθήκευσης για να τα επεξερ-

γασθούµε στη συνέχεια. Η είσοδος δεδοµένων µπορεί να γίνει χρησι-

µοποιώντας συσκευές «φιλικές προς το χρήστη», όπως π.χ. «ποντίκι»

(mouse) µε επιλογή θεµάτων προκαθορισµένων λιστών, «οθόνες επα-

φής» (touch screen), «γραφίδες φωτός» (light pens), χειριστήρια (joy

sticks), που ελαχιστοποιούν την ανάγκη πληκτρολόγησης. Η διαδικα-

σία µετατροπής πηγαίων εγγράφων σε αντίστοιχο τύπο πληροφοριών

που αναγνωρίζονται από τον υπολογιστή καλείται αυτοµατοποίηση
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πηγαίων δεδοµένων (source data automation) και µπορεί να γίνει από

οπτικούς αναγνώστες OCR, οπτικούς αναγνώστες σηµείων, οπτικούς

ανιχνευτές, αναγνώστες χαρακτήρων µαγνητικής µελάνης MICR κτλ.

Οι αναγνώστες κωδικών µε διαχωριστικές γραµµές (bar code readers),

που ανήκουν στη κατηγορία των OCR, µπορούν να αναγνωρίσουν τον

παγκόσµιο κώδικα προϊόντων [Universal Product Code (UPC)] που

υπάρχει σε διάφορα εµπορικά προϊόντα. Εφαρµογές της αυτοµατοποί-

ησης πηγαίων δεδοµένων αποτελούν οι «αυτόµατες µηχανές ταµείων»

(automatic teller machines), που ενεργούν ως διαλογικές µονάδες εισό-

δου/εξόδου, οι διάφορες πιστωτικές κάρτες (debit cards), που διατη-

ρούν εγγραφές δοσοληψιών, POS τερµατικά, τηλέφωνα, συσκευές

τηλεοµοιοτυπίας [Facsimile (fax)] και µεταφερόµενες συσκευές συλ-

λογής δεδοµένων στα σηµεία που γίνονται δοσοληψίες (transactions).

Άλλες ενδιαφέρουσες µονάδες εισόδου είναι οι «συσκευές αναγνώρι-

σης φωνής», που µεταφράζουν ηχητικά µηνύµατα, και οι «ψηφιοποιη-

τές» (digitizer tablets), που µετατρέπουν διάφορες µορφές απεικονίσε-

ων και διαγραµµάτων σε τύπους αναγνώσιµους από τον υπολογιστή.

Αναφέρατε τους τρεις βασικούς τρόπους αναγνώρισης σηµείων και

χαρακτήρων από ένα υπολογιστικό σύστηµα, επιλέγοντας από τα ακό-

λουθα:

OCR, DMA, WORM, MICR, αναγνώριση σηµείων, τυχαία προ-

σπέλαση.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

3.1

3.2 ªÔÓ¿‰Â˜ ∂Ífi‰Ô˘

Σχετικά µε την εξαγωγή πληροφοριών από τα «ακατέργαστα» δεδο-

µένα σηµειώνουµε ότι οι πληροφορίες εξόδου για να είναι χρήσιµες

πρέπει να είναι σχετικές, ολοκληρωµένες, ακριβείς και χρονικά έγκαι-

ρα δοσµένες. Τα χαρακτηριστικά που αφορούν µονάδες εξόδου σχετί-

ζονται µε την παρουσίαση της πληροφορίας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι

µε τους οποίους ο υπολογιστής µπορεί να επικοινωνήσει µε το χρή-

στη.

(i) Τυπωµένα αποτελέσµατα

Τα µηχανήµατα εξόδου περιλαµβάνουν τους εκτυπωτές που παρέχουν



«σκληρά» αντίγραφα (hard copies) και τις οθόνες που παρουσιάζουν

«µαλακά» αντίγραφα (soft copies) των αποτελεσµάτων.

Ο περισσότερο συνηθισµένος τρόπος για τη λήψη αποτελεσµάτων

είναι µέσω ενός µηχανήµατος που είναι γνωστό ως εκτυπωτής γραµ-

µών ή γραµµικός εκτυπωτής (line printer). Οι γραµµές µε τα σύνο-

λα χαρακτήρων (fonts) είναι διατεταγµένα σε ένα τύµπανο ή προ-

σκολληµένα σε µία αλυσίδα. Το τύµπανο ή η αλυσίδα περιστρέφονται

γύρω από µία διάταξη σειρών από σφυριά, καθένα από τα οποία αντι-

στοιχεί σε µία θέση εκτύπωσης. Όταν διαλεχτεί ένας χαρακτήρας για

εκτύπωση, ένα σφυρί που ελέγχεται µαγνητικά τον πιέζει πάνω σε µια

µελανοταινία και µετά σε χαρτί, όπως περίπου λειτουργεί µία γραφο-

µηχανή.

Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται σε ειδικές εφαρµογές, όπως προτυ-

πωµένοι λογαριασµοί ηλεκτρικού και διάφορων τελών, και οι φόρµες

που χρησιµοποιούνται µπορεί να έχουν πολλαπλά µέρη µε διάφορα

φύλλα διαχωρισµένα µε καρµπόν. Με κατάλληλες διατάξεις είναι επί-

σης δυνατή και η εκτύπωση σε γλώσσες µε πολύπλοκους χαρακτήρες,

όπως Ιαπωνικά ή Εβραϊκά.

Οι εκτυπωτές που παράγουν «σκληρά» αντίγραφα (hard copies) απο-

τελεσµάτων διακρίνονται σε κρουστικούς (impact) και µη κρουστι-

κούς (non�impact) εκτυπωτές. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τους

σειριακούς εκτυπωτές [π.χ. dot�matrix, εκτυπωτής χαρακτήρων

(daisywheel)], που είναι σχετικά αργές συσκευές κατάλληλες για

µικροϋπολογιστές, και τους γραµµικούς εκτυπωτές υψηλής ταχύτητας

[π.χ. εκτυπωτές µε ζώνη (band printer), αλυσίδες, τύµπανα], κατάλ-

ληλους για κεντρικούς υπολογιστές. Η κατηγορία των µη κρουστικών

εκτυπωτών περιλαµβάνει κύρια τους θερµικούς εκτυπωτές, τους εκτυ-

πωτές µελάνης (ink�jet printers) και τους εκτυπωτές laser, που η εκτε-

ταµένη χρήση τους έχει συντελέσει σηµαντικά στην ανάπτυξη της

ηλεκτρονικής βιοµηχανίας εκδόσεων (desktop publishing).

(ii) Γραφικά αποτελέσµατα

Οι πληροφορίες µπορούν να παρουσιασθούν ως αποτέλεσµα µε γρα-

φικό τρόπο χρησιµοποιώντας γραφικούς σχεδιαστές (graph plotters).

Τα µηχανήµατα αυτά, που υπάρχουν σε δύο βασικούς τύπους, τυµπά-

νου και επιπέδου, είναι συνήθως αργά σε ταχύτητα, επειδή η ακρίβεια
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(0.01�0.001 της ίντσας) θεωρείται εδώ σπουδαιότερη από την ταχύ-

τητα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα, λόγω της µεγάλης

διαφοράς ταχύτητας της CPU και της ταχύτητας των γραφικών σχε-

διαστών, συνήθως µεταφέρονται πρώτα σε µαγνητική ταινία και µετά

οι πληροφορίες από την ταινία σχεδιάζονται κατάλληλα. Οι γραφικοί

σχεδιαστές µπορούν να παράγουν έγχρωµα γραφήµατα για διάφορες

παρουσιάσεις και µηχανολογικούς/τεχνολογικούς σχεδιασµούς.

(iii) Μονάδες ορατής επίδειξης (VDU)

Μία τέτοια µονάδα χρησιµοποιεί ένα σωλήνα καθοδικών ακτίνων για

να επιδείξει πληροφορίες, µοιάζει µε οθόνη τηλεόρασης [Cathode Ray

Tube (CRT)], και χρησιµοποιείται όταν οι σχετικές πληροφορίες απαι-

τούνται γρήγορα. Οι οθόνες [Visual Display Units (VDU)] χρησιµο-

ποιούνται για εµφάνιση πληροφοριών από διάφορες εφαρµογές, π.χ.

στην κράτηση θέσεων αερογραµµών, όπου η ταχύτητα είναι απαραί-

τητη για πληροφορίες που ζητά ο πελάτης, καθώς επίσης για επίδειξη

πληροφοριών στο κεντρικό δωµάτιο των υπολογιστικών συστηµάτων

αλλά και σε απόµακρους τερµατικούς σταθµούς.

Η περισσότερο κοινή µέθοδος επίδειξης είναι η δηµιουργία χαρακτή-

ρων από έναν «πίνακα µε ακίδες» (dot�matrix). Μία οθόνη µπορεί

συνήθως να επιδείξει 500�2.000 χαρακτήρες. Η οθόνη µπορεί να είναι

µονόχρωµη ή έγχρωµη (RGB monitor). Κάθε µικροσκοπικό σηµείο

φωτός καλείται στοιχείο εικόνας ή εικονοκύτταρο (pixel). Όσο περισ-

σότερα εικονοκύτταρα ή εικονοστοιχεία έχει µία εικόνα, τόσο καλύ-

τερη είναι η ευκρίνειά της (resolution).

(iv) Μονάδες ορατής επίδειξης γραφηµάτων

Είναι ειδικοί τύποι οθονών, που χρησιµοποιούνται για επίδειξη γραφη-

µάτων, διαγραµµάτων και αλφαριθµητικών χαρακτήρων. Μία τέτοια

µονάδα µε κατάλληλα προγράµµατα (software) µπορεί να επιτρέψει

σε σχεδιασµούς να φανούν από διαφορετικές γωνίες, π.χ. σχεδιασµός

αυτοκινήτων και πλοίων, δοµικές εφαρµογές και εφαρµογές πολιτι-

κών µηχανικών, και οι σχεδιασµοί µπορούν τότε να τροποποιηθούν

κατάλληλα. Επειδή τα γραφήµατα απαιτούν αξιόλογο προγραµµατι-

σµό και υπολογιστικό έργο από τον υπολογιστή, οι µονάδες αυτές

συνήθως είναι συνδεδεµένες µε µεγάλα, ισχυρά υπολογιστικά συστή-

µατα ή µικρότερους υπολογιστές, που χρησιµοποιούνται αποκλειστι-



κά και µόνο γι� αυτόν τον σκοπό.

(v) Αποτελέσµατα Υπολογιστή µε µικροφίλµ (COM)

Ένα τέτοιο µηχάνηµα (Computer Output Microfilm � COM) µεταφέ-

ρει πληροφορίες που κρατούνται σε µαγνητική ταινία σε µικροσκοπι-

κές εικόνες ενός µικροφίλµ. Το µηχάνηµα δείχνει τις πληροφορίες ως

αλφαριθµητικούς χαρακτήρες σε µία οθόνη και µετά τις καταγράφει

σε φιλµ των 16 ή 35 mm. Όταν συµπληρωθεί µία τέτοια επίδειξη, που

είναι περίπου ισοδύναµη µε µία σελίδα κειµένου από τον γραµµικό

εκτυπωτή, τότε η φωτογραφική µηχανή µπορεί να προγραµµατιστεί

να κινηθεί στο επόµενο πλαίσιο του φιλµ.

Ένα σύστηµα COM είναι ιδανικό για χρήση σε εφαρµογές όπου υπάρ-

χει πολύ µεγάλος όγκος πληροφοριών που πρέπει να διατηρηθεί και

απαιτείται µόνο για λόγους αναφοράς, π.χ. αρχεία. Το COM, που η

εγκατάστασή του είναι σχετικά δαπανηρή, χρησιµοποιείται άµεσα από

χρήστες µεγάλων υπολογιστικών συστηµάτων.

(vi) Μονάδα ακουστικής ανταπόκρισης

Ο υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποδοτικά µε προφορική

επικοινωνία µέσω µιας µονάδας ακουστικής ανταπόκρισης, µε την

προϋπόθεση ότι σε ερωτήσεις για σχετικές πληροφορίες µπορούµε να

απαντήσουµε µόνο µε απαντήσεις «τυποποιηµένης µορφής»

(standard). Τα µηνύµατα µεταδίδονται σε κωδικοποιηµένο τύπο στην

παραπάνω µονάδα, που συγκρίνει τον κώδικα µε τις προ�καταγραµ-

µένες λέξεις και φράσεις. Οι λέξεις επανέρχονται και δίνεται µία προ-

φορική απάντηση από τον υπολογιστή, που για λόγους σαφήνειας

είναι συχνά αργότερη σε ταχύτητα από την κανονική. Υπάρχουν ορι-

σµένοι περιορισµοί στο µέγεθος του λεξιλογίου που χρησιµοποιείται

και αυτό αποτελεί, προς το παρόν, εµπόδιο για την αποδοτικότερη

ανάπτυξη του συστήµατος.

Οι σύγχρονοι τύποι ηχητικών µονάδων εξόδου περιλαµβάνουν τη

µονάδα ακουστικής ανταπόκρισης, που εξοµοιώνει την ανθρώπινη

φωνή ή παίζει προ�ηχογραφηµένα µηνύµατα σε απάντηση κλήσεων

εισόδου, και σε ένα καθορισµένο σύνολο ήχων που συµπεριλαµβάνει

µουσική. Εκτεταµένη χρήση πληροφοριών εξόδου (π.χ. COM), οπτι-

κής αποθήκευσης και άλλων συναφών µέσων αποθήκευσης πολύ

µεγάλου όγκου για την παραγωγή απλών και πολυσύνθετων αποτελε-
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σµάτων, όπως π.χ. κείµενα, έγγραφα, σχεδιαγράµµατα, φωτογραφίες,

υπογραφές κτλ. κάνει η νέα τεχνολογία επεξεργασίας εικόνων (image

processing). Eπιπρόσθετα αναφέρουµε την επεξεργασία εγγραφών

video, που µπορεί να έχουν κινούµενες εικόνες, ήχους, κείµενα κ.ά.

Η ευκρίνεια (resolution) µίας οθόνης ενός υπολογιστή εξαρτάται από

(α) το µέγεθός της, (β) τα χρώµατα, (γ) το πλήθος των εικονοστοι-

χείων (pixels) που περιέχει, (δ) τον πίνακα µε ακίδες, (ε) το λογι-

σµικό του υπολογιστή.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

3.2

3.3 Βοηθητικές µνήµες

Η µνήµη του υπολογιστή είναι περιορισµένη σε µέγεθος, χρησιµο-

ποιείται ως χώρος επεξεργασίας για το πρόγραµµα που εκτελείται και

περιέχει πληροφορίες µόνο σε προσωρινή (temporary) βάση. Οι υπο-

λογιστές όµως συχνά µπορεί να λειτουργούν µε τεράστιους όγκους

δεδοµένων, οπότε για τη διατήρηση των δεδοµένων αυτών σε µία

µόνιµη (permanent) βάση χρησιµοποιούνται βοηθητικές ή δευτερεύ-

ουσες µνήµες (backing stores). Υπάρχουν διάφορες συσκευές που µπο-

ρούν να δώσουν τους επιπρόσθετους χώρους αποθήκευσης που απαι-

τούν τέτοιες βοηθητικές µνήµες.

Σηµειώνεται ότι η κύρια (πρωτεύουσα) µνήµη του υπολογιστή, δηλα-

δή ο καθορισµένος χώρος αποθήκευσης των προγραµµάτων κατά τη

διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράµµατος, εκκενώνεται συνήθως µετά

την εκτέλεση του προγράµµατος και είναι διαθέσιµη, ενώ οι βοηθητι-

κές µνήµες διατηρούν όλες τις πληροφορίες, ακόµη και αν διακοπεί η

παροχή (ηλεκτρικής) ενέργειας του υπολογιστή.

Οι βασικοί παράγοντες αξιολόγησης βοηθητικών µνηµών είναι οι εξής:

� (i) Χωρητικότητα µνήµης, που δηλώνει την ποσότητα των

δεδοµένων που µπορεί να διατηρηθεί στο µέσο αποθήκευσης

και µετρείται σε Kbytes, Mbytes, Gbytes (1 GB = 103 MB = 106

KB = 109 Bytes).

(ii) Χρόνος προσπέλασης, που είναι ο χρόνος εντοπισµού δεδο-

µένων στις συσκευές βοηθητικών µνηµών και µετρείται συνή-

θως σε χιλιοστά δευτερολέπτου.



(iii) Ταχύτητα προσπέλασης, που είναι η ταχύτητα µεταφοράς

ή αντιγραφής δεδοµένων από τη βοηθητική µνήµη στην κύρια

µνήµη και µετρείται σε Mbytes/sec.

(iv) Το φυσικό µέγεθος της δευτερεύουσας µονάδας αποθή-

κευσης.

(v) Το κόστος της δευτερεύουσας µονάδας µνήµης.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στις περιφερειακές συσκευές βοη-

θητικών µνηµών µπορούν να αποκτηθούν και µεταφερθούν ταχύτατα

όταν ζητηθούν στη CPU. Υπάρχουν δύο τρόποι µεταφοράς πληροφο-

ριών: ο σειριακός (serial) και ο άµεσος (direct). Οι δύο αντίστοιχες

µέθοδοι οργάνωσης αρχείων δεδοµένων είναι η σειριακή οργάνωση

αρχείων και η οργάνωση αρχείων τυχαίας προσπέλασης (random

access). Οι πληροφορίες σε ένα σειριακό µηχάνηµα µπορούν να ανα-

ληφθούν µόνο µε την ίδια σειρά µε την οποία αποθηκεύθηκαν. Αυτό

είναι κατάλληλο π.χ. σε ένα σειριακό κατάλογο διευθύνσεων, όπου

κάθε διεύθυνση χρειάζεται να εισέλθει µε τη σειρά. Aν όµως χρεια-

σθεί µία διεύθυνση εκτός σειράς, τότε µπορεί να ανακτηθεί µόνο περ-

νώντας από όλες τις προηγούµενες διευθύνσεις που έχουν αποθηκευ-

τεί πριν απ' αυτήν.

Για πρακτικούς λόγους συχνά χρειάζεται να έχουµε µία πληροφορία

µε πιο άµεσο τρόπο απ� ό,τι επιτρέπεται µε τα σειριακά µηχανήµατα.

Για παράδειγµα, ένας πελάτης τράπεζας σε µία δεδοµένη χρονική στιγ-

µή µπορεί να ζητήσει λεπτοµέρειες για τον προσωπικό του λογαρια-

σµό. Τα κατάλληλα µηχανήµατα, που επιτρέπουν την παροχή προσω-

πικών πληροφοριών µε πιο άµεσο (ή ενδιάµεσο) τρόπο, καλούνται

µηχανήµατα τυχαίας προσπέλασης (random access), γιατί οι πληρο-

φορίες είναι πραγµατικά διαθέσιµες κατά τυχαίο τρόπο.

Τα αρχεία τυχαίας προσπέλασης είναι άµεσα (direct) ή εφοδιασµένα

µε δείκτες (indexed) και επιτρέπουν άµεση πρόσβαση στις εγγραφές

χωρίς σειριακή ανάγνωση. Όταν δηµιουργείται ένα αρχείο�µε�δείκτες,

τότε ένας δείκτης αναφέρεται στη φυσική τοποθεσία κάθε εγγραφής

στο δίσκο. Ο δείκτης αυτός χρησιµοποιείται κάθε φορά που πρέπει να

προσπελασθεί η αντίστοιχη εγγραφή. Στην περίπτωση των άµεσων

αρχείων η προσπέλαση των εγγραφών γίνεται µε µετατροπή του «πεδί-

ου�κλειδιού», µε σχετικούς υπολογισµούς σε αντίστοιχη διεύθυνση.
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3.3.1 ª·ÁÓËÙÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·

Η µαγνητική ταινία προϋποθέτει σειριακή προσπέλαση, µπορεί να

χρησιµοποιηθεί πολλές φορές χωρίς να αντικατασταθεί και είναι δυνα-

τό να παραληφθούν πληροφορίες και στη θέση τους να γραφούν νέες.

Η ταινία έχει ένα µαγνητικό κάλυµµα από φερίτη πάνω σε πλαστική

βάση, έχει πλάτος περίπου 0,5 της ίντσας και τοποθετείται σε καρού-

λια 50�2.400 πόδια.

Οι πληροφορίες που κρατούνται σε ταινία είναι µε µορφή µαγνητι-

σµένων και µη µαγνητισµένων σηµείων, που παριστάνουν 1 και 0, και

που είναι τοποθετηµένα σε επτά ή εννέα διαδρόµους (tracks), που δια-

τρέχουν όλο το µήκος της ταινίας. Η χρήση µαγνητικών ταινιών, αν

και οι πληροφορίες µπορούν να προσπελασθούν µόνο σειριακά, είναι

πολύ διαδεδοµένη. Κύριοι λόγοι γι� αυτό είναι ότι η ταινία επιτρέπει

την εύκολη αντιγραφή πληροφοριών και τη διατήρησή τους µε την ίδια

τάξη για προσεχή χρήση, είναι φθηνή, η ταχύτητα µεταφοράς στην

(και από την) κύρια µνήµη του υπολογιστή είναι σχετικά γρήγορη και

µπορεί επίσης µόνη της να χρησιµεύσει ως µέσο εισόδου/εξόδου.

3.3.2 ª·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜

Οι κεντρικοί υπολογιστές (mainframes) χρησιµοποιούν συνήθως στα-

θερούς δίσκους ή κινητές δέσµες δίσκων, ενώ οι µικρο�υπολογιστές

χρησιµοποιούν δισκέτες ή σκληρούς δίσκους για αποθήκευση προ-

γραµµάτων και αρχείων δεδοµένων. Οι δίσκοι για την ανάγνωση και

εγγραφή δεδοµένων χρησιµοποιούν µία περιφερειακή συσκευή γνω-

στή ως οδηγός δίσκου (disk drive).

Η τεχνική των µαγνητικών δίσκων χρησιµοποιεί άµεση προσπέλαση,

αλλά και σειριακή αν ζητηθεί. Ένα πακέτο από δίσκους (disk�pack)

αποτελείται από έξι ή περισσότερους δίσκους στηριγµένους σε από-

σταση περίπου 0.5 της ίντσας, σε έναν κεντρικό άξονα που περιστρέ-

φεται γυρίζοντας τους δίσκους µε ταχύτητα περίπου 2.000 περιστρο-

φές το λεπτό. Οι πληροφορίες γράφονται και στις δύο πλευρές κάθε

δίσκου ως µία σειρά µαγνητισµένων ή µη µαγνητισµένων σηµείων,

παρόµοια µε τη µαγνητική ταινία.

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε «ίχνη» (tracks) σε σχήµα οµόκε-

ντρων κύκλων και κάθε χαρακτήρας παριστάνεται από ένα σύνολο



bits, στη σειρά, πάνω σε ένα ίχνος Κάθε ίχνος διαιρείται σε «τοµείς»

και κάθε τοµέας (sector) περιέχει σταθερό αριθµό χαρακτήρων. Σειρά

διαδοχικών οµοαξονικών και παράλληλων ιχνών (ίσης ακτίνας) δηµι-

ουργούν τον «κύλινδρο». Κάθε ίχνος περιέχει τον ίδιο αριθµό χαρα-

κτήρων, που σηµαίνει ότι τα ίχνη στο εξωτερικό µέρος του δίσκου

είναι λιγότερο πυκνογραµµένα µε χαρακτήρες απ� ό,τι τα ίχνη που

είναι στο εσωτερικό µέρος του δίσκου. Ένας κανονικός δίσκος 14

ιντσών περιέχει 800 ίχνη σε κάθε επιφάνεια δίσκου, ενώ κάθε ίχνος

µπορεί να περιέχει 15.360 χαρακτήρες. Οι δίσκοι αποτελούν µέσα απο-

θήκευσης πολύ µεγάλης χωρητικότητας, που φθάνει για ένα πακέτο 6

δίσκων τους 122.880.000 χαρακτήρες (15.360 χαρακτ. ¥  800 διαδρ. ¥
10 επιφ. ανά 6 � πακ. δίσκων).

Ο αριθµός χαρακτήρων που περιέχεται σε µία ίντσα δίσκου ή ταινίας

καλείται «πυκνότης» (density), ενώ σύνολα εγγραφών (λογικές εγγρα-

φές) συγκεντρώνονται οµαδοποιηµένα σε µία καθορισµένη επιφάνεια

για να µπορούν να προσπελασθούν ταχύτερα. Μερικά µηχανήµατα

αποθήκευσης µε δίσκους έχουν τη δυνατότητα ταχείας αλλαγής πακέ-

των δίσκων, που σηµαίνει ότι ο χώρος αποθήκευσης µπορεί να αυξη-

θεί σηµαντικά µε µία τέτοια αλλαγή χωρίς δαπάνες αγοράς παρόµοι-

ου µηχανήµατος.

3.3.3 ∂˘Ï‡ÁÈÛÙÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Î·È ¤Í˘ÓÂ˜ Î¿ÚÙÂ˜

Οι ευλύγιστοι δίσκοι (floppy�disks) είναι µικροί δίσκοι τυχαίας προσ-

πέλασης, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για λειτουργίες εισόδου

και εξόδου των µικρο�υπολογιστών. Οι πληροφορίες κρατούνται σε

έναν ευλύγιστο δίσκο, που συχνά αναφέρεται και ως δισκέτα

(diskette), ζυγίζει λιγότερο από 50 γραµµάρια και τοποθετείται µε µία

εύκαµπτη πλαστική τετραγωνική θήκη πλευράς 8 ιντσών.

Ένας τέτοιος ευλύγιστος δίσκος έχει 77 αυλάκια στα οποία αποθη-

κεύονται οι πληροφορίες και χωρητικότητα έως και 985.688 ψηφιο-

λέξεις (για δισκέτες διπλής όψης και διπλής πυκνότητας). Οι δισκέτες

των 8 ιντσών αντικαθίστανται σταδιακά από τις εκτεταµένα χρησιµο-

ποιούµενες δισκέτες 51/4 ιντσών [µε εύκαµπτη πλαστική τετράγωνη

θήκη και χωρητικότητα 1.2 εκατοµµ. ψηφιολέξεις (MΒ)] και δισκέτες

31/2 ιντσών µε χωρητικότητα 1.44 ΜΒ. Οι παραπάνω δισκέτες στοιχί-

ζουν φθηνά και είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για εγγραφές σε σηµεία
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αγοράς (POS) και για υποσυστήµατα επεξεργασίας λέξεων (word

processing).

Οι περισσότερες δισκέτες δεν έχουν προκαθορισµένους τοµείς

(soft�sectored) και οι τοµείς καθορίζονται κατά τη διάρκεια µορφο-

ποίησης (formatting) της δισκέτας. Οι οδηγοί δισκετών που χρησιµο-

ποιούν δισκέτες διπλής όψης (double sided) διαθέτουν δύο κεφαλές

ανάγνωσης/εγγραφής, που αποτελούν τους µηχανισµούς ανάγνωσης

δεδοµένων και εγγραφής αποτελεσµάτων στη δισκέτα. Οι διάφορες

εγγραφές αποθηκεύονται σε περιοχές της δισκέτας που ονοµάζονται

διευθύνσεις (addresses) και αποτελούνται από τους αριθµούς επιφά-

νειας, διαδρόµου και τοµέα.

Οι µικρο�υπολογιστές συνήθως διαθέτουν έναν εσωτερικό σκληρό

δίσκο µεγάλης χωρητικότητας. Συνήθεις τύπους δίσκων αποτελούν ο

«δίσκος Winchester», που είναι ενσωµατωµένος στο µικρο�υπολογι-

στή, η σκληρή κάρτα, που είναι σύνολο κυκλωµάτων µε έναν ενσω-

µατωµένο σκληρό δίσκο και µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα στο

µικρο�υπολογιστή. Σε περίπτωση που οι κεφαλές ανάγνωσης/εγγρα-

φής έλθουν σε άµεση επαφή µε το δίσκο (head crash), είναι πιθανόν

να χαθούν τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στο δίσκο.

Εναλλακτικά σύγχρονα µαγνητικά µέσα αποθήκευσης αποτελούν οι

έξυπνες κάρτες (smart cards), που είναι µικρά τεµάχια πλαστικού µε

ενσωµατωµένα ένα µικρο�επεξεργαστή και µνήµη. Κάθε φορά που

γίνεται µία αγορά από τον χρήστη της κάρτας, το ποσό αγοράς αφαι-

ρείται από το τρέχον ισοζύγιο της κάρτας, που έχει αγορασθεί για ένα

δεδοµένο ποσό. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν µονάδες µνή-

µης µεγέθους πιστωτικής κάρτας (flash�memory), τύπος που είναι ιδι-

αίτερα χρήσιµος για µικρού µεγέθους υπολογιστές (laptops,

notebooks).

3.3.4 ÕÌÂÛË Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÈ˜ ‚ÔËıËÙÈÎ¤˜ ÌÓ‹ÌÂ˜

Σε παλαιότερα υπολογιστικά συστήµατα ο περισσότερο συνηθισµέ-

νος τύπος εισόδου ήταν τα διάτρητα µέσα, ενώ σήµερα προτιµούνται

τα αντίστοιχα µαγνητικά µέσα και τα µέσα οπτικής αποθήκευσης. Για

την άµεση µεταφορά πληροφοριών σε διάφορους τύπους βοηθητικών

µνηµών µε µαγνητικά µέσα χρησιµοποιούνται κατάλληλες συσκευές

µε πληκτρολόγια. Όταν οι πληροφορίες µεταφέρονται από τέτοιες βοη-



θητικές µνήµες, τότε αυτές οι τελευταίες αποτελούν µέσα εισόδου. Η

µετάδοση πληροφοριών γίνεται κύρια µε τρεις µεθόδους: (i) Σύστηµα

Πλήκτρου�Ταινίας, (ii) Σύστηµα Πλήκτρου�Κασέτας, (iii) Σύστηµα

Πλήκτρου�∆ίσκου.

Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι οι πληροφορίες από τις βοηθητικές µνήµες

πρέπει να περάσουν από την εσωτερική µνήµη του υπολογιστή πριν

χρησιµοποιηθούν. Αυτό σηµαίνει ότι η CPU µεταχειρίζεται τις πλη-

ροφορίες από τις βοηθητικές µνήµες µε τον ίδιο περίπου τρόπο όπως

µεταχειρίζεται τις πληροφορίες από τα συµβατικά µηχανήµατα εισό-

δου/εξόδου.

3.3.5 ª·ÁÓËÙÔ–ÔÙÈÎ¿ Ì¤Û· ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜

Εναλλακτικούς τρόπους βοηθητικής αποθήκευσης προς τα µαγνητικά

µέσα αποτελούν τα µέσα οπτικής αποθήκευσης (optical storage). Οι

τρεις διαθέσιµοι τύποι συµπαγών δίσκων [Compact Disks (CD)] για

οπτική (laser) αποθήκευση είναι: οι µαγνητο�οπτικοί δίσκοι

CD�ROM�s, που επιτρέπουν µόνο την ανάγνωση δεδοµένων, οι οπτι-

κοί�δίσκοι WORM�CD�s, που επιτρέπουν µία φορά εγγραφή και ανά-

γνωση πολλών CD�s, και οι µαγνητο�οπτικοί δίσκοι µε δεδοµένα που

µπορούν να διαγραφούν και να ξαναγραφούν (erasable CD�s). Οι

δίσκοι CD�ROM µε αποθηκευτική ικανότητα ≥ 650�Mbytes χρησι-

µοποιούνται εκτεταµένα ως µέσα αποθήκευσης και ιδιαίτερα για απο-

θήκευση προγραµµάτων και βάσεων δεδοµένων. Η διαδικασία δηµι-

ουργίας µιας βάσης δεδοµένων σε ένα CD�ROM είναι παρόµοια µε

εκείνη που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µιας συλλογής θεµά-

των σε έναν ηχητικό συµπαγή δίσκο. Αρχικά παράγεται ένα πρότυπο

(master) και στη συνέχεια κατασκευάζονται αντίγραφα δίσκων όπως

κατασκευάζονται οι ηχητικοί συµπαγείς δίσκοι.

Οι δίσκοι CD�ROM σε συνδυασµό µε αντίστοιχους «οδηγούς»

(CD�ROM drives) χρησιµοποιούνται εκτεταµένα σε ποικιλόµορφες

εφαρµογές πολυµέσων (multimedia), π.χ. ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες,

πακέτα γραφικών (CorelDraw), επεξεργασία εικόνων και σηµάτων

κτλ. Η δηµιουργία και διάθεση λογισµικού και δεδοµένων CD�ROM

σε δίκτυα υπολογιστών επιτρέπει τη χρήση µεγάλων βάσεων και τρα-

πεζών δεδοµένων σε απευθείας σύνδεση από πολλούς χρήστες.

Οι µαγνητο�οπτικοί δίσκοι WORM�CD�s µε αποθηκευτική ικανό-
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τητα ≥ 3�Gbytes χρησιµοποιούν βασικές αρχές οπτικής και µαγνητι-

σµού, έχουν σχετικά υψηλή τιµή και είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι σε

συντήρηση εξαιρετικά µεγάλου µεγέθους αρχείων και πολύπλοκες

εφαρµογές επεξεργασίας εικόνων και σηµάτων.

Οι οδηγοί πολλαπλής χρήσης (multifunction drives) έχουν δυνατό-

τητες ανάγνωσης ή εγγραφής σε οπτικούς δίσκους WORM�CD�s και

µαγνητο�οπτικούς δίσκους των οποίων τα δεδοµένα µπορούν να δια-

γραφούν.

3.3.6 ÕÌÂÛË ÚÔÛ¤Ï·ÛË ÌÓ‹ÌË˜

Η µεταφορά δεδοµένων µεταξύ ταχέων µονάδων µνήµης (π.χ. µαγνη-

τικός δίσκος) και κύριας µνήµης συχνά περιορίζεται από την ταχύτη-

τα της CPU. Η αποµάκρυνση της CPU από τη διαδικασία αυτή και η

ανάθεση στις περιφερειακές µονάδες της άµεσης διαχείρισης των

«οχηµάτων» (buses) µνήµης βελτιώνει τις ταχύτητες µεταφοράς. Η

τεχνική αυτή µεταφοράς καλείται άµεση προσπέλαση µνήµης [Direct

Memory Access (DMA)]. Κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας διαδικασίας

η CPU παραµένει αδρανής και δεν ελέγχει τα οχήµατα µνήµης. Η δια-

χείριση της άµεσης µεταφοράς µεταξύ µονάδων Ι/Ο και µνήµης γίνε-

ται από έναν ειδικό «ελεγκτή» (DMA controller), που επικοινωνεί

κατευθείαν µε τη µνήµη και χρησιµοποιεί έναν αριθµό κυκλωµάτων,

καταχωρητών και διευθύνσεων.

Αναφέρατε τους πέντε βασικούς παράγοντες αξιολόγησης βοηθητικών

µνηµών, επιλέγοντας από τους ακόλουθους:

χωρητικότητα, υλικό κατασκευής, φυσικό µέγεθος, µαγνητικές

ιδιότητες, ταχύτητα προσπέλασης, κόστος, επεκτασιµότητα, χρό-

νος προσπέλασης, οπτικές ιδιότητες

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

3.3

Αναφέρατε τέσσερα σύγχρονα εύχρηστα µαγνητικά µέσα αποθήκευσης

πληροφοριών σε µικροϋπολογιστές, επιλέγοντας από τα ακόλουθα:

CD�ROM, έξυπνες κάρτες, δισκέτες, µαγνητικές ταινίες, σκλη-

ρές κάρτες (µε δίσκους), χαρτοταινίες, µαγνητικοί δακτύλιοι,

MICR

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

3.4



™‡ÓÔ„Ë

� Οι µονάδες εισόδου/εξόδου (I/O) λειτουργούν ως µέσα «διασύν-

δεσης» πληροφοριών µεταξύ της CPU και του εξωτερικού περι-

βάλλοντος, µεταφράζοντας γνωστά σύµβολα µέσω ηλεκτρικών

παλµών σε δυαδικά σχήµατα που χρησιµοποιούνται από τη CPU

και τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας επαναµεταφράζονται για

να δώσουν αναγνώσιµα στοιχεία εξόδου από τους χρήστες.

� Οι τεχνικές επικοινωνίας υπολογιστή και εξωτερικού του περι-

βάλλοντος δεν έχουν γενικά αναπτυχθεί µε τον ίδιο ρυθµό ανά-

πτυξης της βιοµηχανίας υπολογιστών (αύξηση µνήµης και ταχύ-

τητας επεξεργασίας) λόγω του ότι οι ταχύτητες τέτοιων επικοινω-

νιών εξαρτώνται σε πολλές περιπτώσεις από µηχανική κίνηση.

� Η είσοδος πληροφοριών στον υπολογιστή µπορεί να γίνει µε µεθόδους

αναγνώρισης σηµείων (mark reading), αναγνώρισης χαρακτήρων

µαγνητικής µελάνης (MICR), οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR).
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Η άµεση προσπέλαση µνήµης (DMA) σχετίζεται µε την ταχύτητα

µεταφοράς δεδοµένων χρησιµοποιώντας:

WORM�CD, οχήµατα (buses) µνήµης, CD�ROM, ειδικούς ελεγκτές

(DMA controllers), OCR, καταχωρητές 

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
3.5

Πολλοί χρήστες (users) µικροϋπολογιστών δεν παίρνουν τακτικά

«αντίγραφα» (back up) προγραµµάτων και δεδοµένων (αρχείων) που

υπάρχουν στο δίσκο τους. Ο κύριος λόγος είναι ότι η διαδικασία

αντιγραφής (back up procedures) καθηµερινά χρειάζεται ένα ορι-

σµένο χρονικό διάστηµα που οι χρήστες δεν είναι πάντοτε πρόθυµοι

να διαθέσουν. Οι χρήστες γνωρίζουν τους ενδεχόµενους κινδύνους

και ότι µία απροσδόκητη αποτυχία του δίσκου (ή µία αιφνίδια δια-

κοπή ηλεκτρικού ρεύµατος) µπορεί να τους κοστίσει ώρες ή ηµέρες

ανάκτησης προγραµµάτων ή δεδοµένων και πιθανόν ορισµένες

φορές να οδηγήσει στην ολική απώλειά τους. Ποια είναι η δική σας

γνώµη για τα παραπάνω ενδεχόµενα και πώς θα αντιµετωπίσετε

παρόµοια θέµατα «αντιγραφής»;

Χρησιµοποιήστε µέχρι 100 λέξεις.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3.1
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� Μέσα εισόδου (input) πληροφοριών σε υπολογιστικά συστήµατα

είναι: οι διάτρητες κάρτες, χαρτοταινίες, τερµατικές τηλε�γραφο-

µηχανές, οδηγοί δίσκων (disk drivers), ανιχνευτές σελίδων (page

scanners), µονάδες αναγνώρισης φωνής, ψηφιοποιητές (digitizers)

που µετατρέπουν διάφορες µορφές απεικονίσεων και διαγραµµά-

των σε τύπους αναγνωρίσιµους από τον υπολογιστή.

� Μονάδες εξόδου (output) πληροφοριών είναι: µονάδες ορατής επί-

δειξης (VDU), µονάδες ορατής επίδειξης γραφηµάτων, εκτυπωτές

(printers), σχεδιαστές (plotters), ενώ οι πληροφορίες των µονάδων

εξόδου µπορούν να παρουσιασθούν µε µορφή τυπωµένων αποτε-

λεσµάτων, γραφικών αποτελεσµάτων, µικροφίλµς, ηχητικών µηνυ-

µάτων/σηµάτων.
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Παρατήρηση:

Τα βιβλία [3.1], [3.3] παρου-

σιάζουν µια πολύ καλή εισα-

γωγή στην Επιστήµη των Υπο-

λογιστών. Τa βιβλίa

[3.6],[3.8] αναφέρονται εκτε-

νώς στο σχεδιασµό και στην

αρχιτεκτονική υπολογιστικών

συστηµάτων. Το βιβλίο [3.5]

περιλαµβάνει µία σειρά από

ενδιαφέροντα άρθρα για την

προβλεπόµενη εξέλιξη της

τεχνολογίας υπολογιστών,

υπολογισµών και 

επικοινωνιών.



¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ YÔÏÔÁÈÛÙ¤˜

™ÎÔfi˜ 

Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να σας παρουσιάσει τους κριτι-

κούς παράγοντες της «επανάστασης» των πληροφοριών και τα σύγ-

χρονα µέσα µετάδοσης πληροφοριών. Επιπλέον σας παρουσιάζουµε

χαρακτηριστικές σύγχρονες εφαρµογές των υπολογιστών και περιγρά-

φουµε τους βασικούς παράγοντες ενός «ταξιδιού» στο σύγχρονο κόσµο

των υπολογιστών.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Αφού ολοκληρώσετε τη µελέτη του τετάρτου κεφαλαίου, θα µπορείτε να:

� αναφέρετε τους βασικούς παράγοντες της σύγχρονης «επανάστα-

σης» των πληροφοριών

� περιγράφετε σύγχρονα µέσα µετάδοσης πληροφοριών , όπως π.χ.

∆ιαδίκτυο (Internet), οπτικές ίνες, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

(e�mail)

� ορίζετε την υπολογιστική ισχύ των υπολογιστών και να αναφέρετε

σύγχρονες εφαρµογές των υπολογιστών

� περιγράφετε τους βασικούς παράγοντες ενός «ταξιδιού» στο σύγ-

χρονο κόσµο των υπολογιστών 

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿ 

� ψηφιακά ρεύµατα ήχων�εικόνων�κειµένων

� διαλογικά πολυµέσα (CD�ROM�s)

� λεωφόροι πληροφοριών

� δίκτυα υπολογιστών

� ∆ιαδίκτυο (Internet)

� ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e�mail)

� οπτικές ίνες

� υπολογιστική ισχύς

� κινούµενα σχέδια (animation)

� υπερ�κείµενο (hypertext)

4∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, από τις µεταφορές έως τις δορυ-

φορικές επικοινωνίες, ελαχιστοποιεί χρόνο και αποστάσεις σε παγκό-

σµιο επίπεδο για επιστηµονικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις. Η επα-

νάσταση των πληροφοριών έχει επιφέρει πολύ σηµαντικές αλλαγές σε

επιστήµη, τεχνολογία, οικονοµία, εµπόριο, βιοµηχανία, εκπαίδευση,

επαγγελµατικό και κοινωνικό περιβάλλον κτλ. Οι σύγχρονοι υπολογι-

στές και η επεξεργασία πληροφοριών βρίσκονται στην πρώτη γραµµή

των αλλαγών αυτών.

Οι υπολογιστές δηµιουργούν πολύ µεγαλύτερη πρόσβαση στον κόσµο

µας και ισότητα ταλέντων απ�ό,τι απαιτούσαν οι τολµηροί επαναστά-

τες στις αρχές του εικοστού αιώνα. Τα οράµατα κοινωνικής συµµετο-

χής είναι τώρα διαθέσιµα, µε τους πραγµατικούς όρους ανάπτυξης,

παραγωγικότητας και εφευρετικότητας. Ένα µεγάλο µέρος αντικειµε-

νικών στόχων των οραµατιστών έχει επιτευχθεί µε την επανάσταση

των πληροφοριών και την τεχνολογική βελτίωση των υπολογιστών και

επικοινωνιών, όπως π.χ. θέµατα αποκέντρωσης καταργώντας διακρί-

σεις µεταξύ υπαίθρου και πόλεων. 

Η πρόσφατη αλµατώδης ανάπτυξη των τεχνολογιών Πληροφορικής

δεν είναι γνωστό πού ακριβώς πρόκειται να µας οδηγήσει. Υπενθυµί-

ζεται ότι ο νόµος των απρόβλεπτων συνεπειών διέπει όλες τις τεχνο-

λογικές «επαναστάσεις». Η ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον J.

Gutenberg (1438), που αναζητούσε ένα φθηνότερο τρόπο παραγωγής

χειρογράφων βιβλίων, συνετέλεσε σηµαντικά στη διάδοση της γνώσης

γραφής και ανάγνωσης, στην πρόοδο της επιστηµονικής γνώσης και

στην εµφάνιση της βιοµηχανικής επανάστασης. 

Οι συνολικές επιδράσεις της σύγχρονης πληροφορικής επανάστασης

είναι δύσκολο να προβλεφθούν, µπορούµε όµως εύκολα να διαπιστώ-

σουµε τις σηµαντικές αλλαγές στην καθηµερινή ζωή µας. Σ' αυτές τις

σηµαντικές αλλαγές περιλαµβάνονται: (1) η χρήση και οι ποικιλόµορ-

φες εφαρµογές του ∆ιαδικτύου (Internet), π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρο-

µείο, ηλεκτρονικό εµπόριο, ηλεκτρονικές εκδόσεις, (2) η δηµιουργία

συστηµάτων επικοινωνίας µε υπολογιστές, που βασίζονται σε καθοµι-

λούµενες γλώσσες, (3) η δηµιουργία δυνατοτήτων όρασης (ανθρώπι-

νου επιπέδου) για υπολογιστή και αυτοµατοποιηµένες συσκευές



(robots) χρησιµοποιώντας τεχνικές επεξεργασίας εικόνων�σηµάτων,

µοντελοποίηση αντικειµένων, λογική κτλ., (4) οι υπολογισµοί 'υψηλής

απόδοσης' (High Performance Computing) και οι εφαρµογές των

υπερ�υπολογισµών (supercomputing), π.χ. στη µετεωρολογία µε µεσο-

πρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προβλέψεις καιρού και κλίµατος, στις

βιοµηχανίες κινηµατογράφου και τηλεόρασης µε χρήση δυναµικών

εικόνων µέσω γραφηµάτων υπολογιστών (computer animation), στις

ιατρικές απεικονίσεις µε επιστηµονικούς υπολογισµούς για διαγνω-

στική Ιατρική, χειρουργικές επεµβάσεις και σχεδιασµό θεραπειών µε

ακτινοβολίες, π.χ. τοµογραφικές εξετάσεις µε υπολογιστή.

Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα

παρουσιάζουµε τους παράγοντες της λεγόµενης «επανάστασης» των

πληροφοριών. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφουµε σύγχρονες εφαρµο-

γές των υπολογιστών. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζουµε τους βασι-

κούς παράγοντες ενός «ταξιδιού» στο σύγχρονο κόσµο των υπολογι-

στών, ενώ στην τέταρτη ενότητα περιγράφουµε τα κύρια χαρακτηρι-

στικά ενός σύγχρονου µικρο�υπολογιστικού συστήµατος.

4.1 ¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

Στη συνέχεια αναφέρονται βασικοί παράγοντες της σύγχρονης «επα-

νάστασης» των πληροφοριών:

4.1.1 æËÊÈ·Î¿ ÚÂ‡Ì·Ù· ‹¯ˆÓ, ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ

Οι άνθρωποι και οι υπολογιστές χρησιµοποιούν διαφορετικά σήµατα

για επικοινωνία. Για παράδειγµα, ένα τραγούδι µπορεί να αποτυπωθεί

ως κύµατα ήχου. Στη γραφική παράστασή του κάθε τόνος έχει µία δια-

κριτή αριθµητική τιµή που µπορεί να µετατραπεί σε µία οµάδα δυα-

δικών ψηφίων 0 και 1, στην ψηφιακή γλώσσα που χρησιµοποιεί ο υπο-

λογιστής. Στα κυκλώµατα της µνήµης του υπολογιστή, τα ψηφία 0

ταξιδεύουν ως ηλεκτρικά σήµατα χαµηλής τάσης κλείνοντας ειδικούς

διακόπτες (τρανζίστορς), ενώ τα ψηφία 1, σε υψηλότερη τάση, ανοί-

γουν τους ειδικούς διακόπτες. 

4.1.2 §ÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ÁÂÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜

Ένας υπολογιστής λειτουργεί τόσο «έξυπνα», όσο του επιτρέπει το

διαθέσιµο λογισµικό του, δηλαδή οι κατάλληλες οδηγίες ή προγράµ-
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µατα, που τον καθοδηγούν τι να κάνει και πώς να το κάνει. Μερικά

προγράµµατα ελέγχουν βασικές λειτουργικές εργασίες, όπως η επε-

ξεργασία και η αποθήκευση δεδοµένων ή ο προσδιορισµός σφαλµά-

των. Άλλα προγράµµατα εκτελούν πολλές ειδικές απαιτήσεις χρηστών,

π.χ. επικοινωνία µε άλλους χρήστες, επεξεργασία κειµένου, δηµιουρ-

γία εικόνων, οργάνωση δεδοµένων, παίξιµο παιχνιδιών κτλ.

4.1.3 ÃÚ‹ÛË ‰È·ÏÔÁÈÎÒÓ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ

Ειδικοί πλαστικοί δίσκοι (CD�ROMs) µεγέθους µίας παλάµης µπορούν

να χρησιµοποιηθούν για µία ανάµειξη (κινηµατογραφικών) παραστά-

σεων και ήχων, που προκαλεί την επίδραση του παρατηρητή. Οι δίσκοι

αυτοί µπορούν επίσης να αποθηκεύσουν τεράστια ποσά πληροφοριών,

π.χ. το σύνολο των 20 τόµων του Oxford English Dictionary µπορεί να

τοποθετηθεί σε ένα δίσκο CD�ROM, ως ένα µακρύ κανάλι από «κοι-

λώµατα» (pits) χαραγµένο πάνω στην επιφάνεια του δίσκου. Ένας

δίσκος περιστρέφεται µέσα σε έναν υπολογιστή, ενώ µία ειδική ακτί-

να φωτός (laser) που επικεντρώνεται σ� αυτόν διαβάζει τα κοιλώµατα

ως ψηφία 0 και τα µεσολαβούντα επίπεδα ως ψηφία 1.

4.1.4 ∫›ÓËÛË ÛÂ ‰›ÎÙ˘· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ

Η ανθρώπινη ενέργεια φαίνεται αυξανόµενα ότι δεν επιδρά στον έλεγ-

χο του τρόπου µε τον οποίο η τεχνολογία πληροφοριών επηρεάζει την

οικονοµική και πολιτική ζωή. Η σηµασία της γεωγραφικής θέσης των

πρώτων υλών, της εργασίας και του κεφαλαίου µειώνεται σηµαντικά,

καθώς αποµακρυσµένες χώρες χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες πληρο-

φορικής για συλλογική εργασία. Για παράδειγµα, πολλά αυτοκίνητα

έχουν µέρη που κατασκευάζονται σε διαφορετικές χώρες και πολυκα-

ταστήµατα πωλούν πανοµοιότυπα υφάσµατα που έχουν κατασκευα-

σθεί στις τέσσερις ηπείρους. Η διαχείριση (management) επιχειρήσε-

ων φαίνεται ότι µπορεί να ελέγχει την ποιότητα και να συντονίζει την

παραγωγή ανεξάρτητα των παραγόντων τόπου ή απόστασης. Τα χρή-

µατα ταξιδεύουν πολύ εύκολα και διάφορα αποθέµατα, συνάλλαγµα

και µετοχές διακινούνται σε παγκόσµιες «ηλεκτρονικές» αγορές κάθε

ηµέρα σε πολύ µεγάλα ποσά, πολλαπλάσια των ετήσιων προϋπολογι-

σµών προηγµένων κρατών. 

Οι επεκτάσεις των λεωφόρων πληροφοριών (information highways)



ευρίσκονται µαζί µε διάφορα δίκτυα, καθεµία µε τη δική της κίνηση.

Τα τηλέφωνα τυπικά µεταφέρουν συνοµιλίες και µηνύµατα (faxes). Η

καλωδιακή τηλεόραση µπορεί να δοκιµάζει διαλογικά προγράµµατα.

Το ∆ιαδίκτυο (Internet), ένα παγκόσµιο υπερ�δίκτυο συνδεδεµένων

δικτύων υπολογιστών, χρησιµοποιεί δίκτυα για να µεταφέρει κείµενα,

ήχους και εικόνες. Μελλοντικά προβλέπεται πολύ µεγαλύτερη εσω-

τερική διασύνδεση. Η ταχύτητα µετάδοσης πληροφοριών έχει σηµα-

ντικά αυξηθεί. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 1965 ένα υπερατ-

λαντικό καλώδιο µπορούσε να µεταφέρει 130 ταυτόχρονες συνοµι-

λίες, ενώ το 1994 ένα καλώδιο οπτικών�ινών (fiber�optic) µπορεί να

µεταφέρει πάνω από 500.000 συνοµιλίες µε εξαιρετικά χαµηλό κόστος. 

Ένας αυξανόµενος αριθµός εργαζοµένων σε τέτοια περιβάλλοντα

πληροφορικής µπορεί να απορροφά, να διαχειρίζεται και να πουλά

πληροφορίες. Τέτοιες οικονοµίες «πληροφορικής» ευνοούν µικρές

(εργολαβικές) επιχειρήσεις, που µπορούν εύκολα να χρησιµοποιήσουν

αποδοτικά νέες τεχνολογίες. Αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις µε σηµα-

ντικά κέρδη διεξάγουν όλες τις συµφωνίες τους µέσω fax, τηλεφώνου

και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e�mail) από ένα µικρό γραφείο (ή

και από το σπίτι), χωρίς τα µέλη της επιχείρησης να συναντώνται

τακτικά. 

4.1.5 ∆·¯Â›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

Ένα δίκτυο µεταφέρει µόνον ό,τι ταιριάζει στις προδιαγραφές µετα-

φορών του µέσου µεταφοράς (pipeline). Η ικανότητα µεταφοράς ή

«εύρος ζώνης» (bandwidth) διαφόρων µεταφορικών µέσων διαφέρει

σηµαντικά στα διάφορα δίκτυα. Οι τηλεφωνικές γραµµές στα περισ-

σότερα σπίτια είναι πλεγµένα χάλκινα σύρµατα µε ένα στενό

«εύρος�ζώνης». Η καλωδιακή τηλεόραση χρησιµοποιεί οµοαξονικά

καλώδια, αγώγιµους σωλήνες, που µπορούν να µεταφέρουν εκατο-

ντάδες φορές το φορτίο µιας τηλεφωνικής (χάλκινης) γραµµής. Οι

τηλεφωνικές κλήσεις µεγάλων αποστάσεων χρησιµοποιούν καλώδια

οπτικών ινών, που µπορούν να µεταφέρουν χιλιάδες φορές το φορτίο

µιας τηλεφωνικής γραµµής. Τα σήµατα δορυφόρων µεταφέρουν περισ-

σότερα φορτία από τα οµοαξονικά καλώδια αλλά λιγότερα από τα

αντίστοιχα των οπτικών ινών. 

Το πρόβληµα ελέγχου προσπέλασης στα νέα τεχνολογικά µέσα, που
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επιτρέπουν τη διακίνηση πληροφοριών µε ταχύ και οικονοµικό τρόπο

σε πολλές οµάδες ανθρώπων, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Το δίκτυο

Internet δηµιουργήθηκε από ένα σύστηµα επικοινωνιών του Υπουρ-

γείου Άµυνας των Η.Π.Α., που σχεδιάστηκε αρχές του 1960 για την

επιβίωση σε περίπτωση πυρηνικού πολέµου. Σήµερα οι κυβερνητικές

επιχορηγήσεις για παρόµοια δίκτυα έχουν αντικατασταθεί από οικο-

νοµικές και εµπορικές δυνάµεις. Τέτοια δίκτυα µπορούν να χρησιµο-

ποιηθούν για οικονοµικές, εµπορικές και διαφηµιστικές διαδικασίες,

όπως τα τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά µέσα, αλλά είναι δύσκολο να

προβλεφθεί πώς µια τέτοια εξέλιξη θα µπορούσε να επηρεάσει την

προσπέλαση και το περιεχόµενο των υπηρεσιών. 

Το υψηλό κόστος δηµιουργεί οµάδες ατόµων µε πλήρη ενηµέρωση,

µε µέτρια ενηµέρωση και µε παντελή έλλειψη πληροφοριών, δηµι-

ουργώντας έτσι και προβλήµατα δηµοκρατικών αρχών. Παρόµοιες

καταστάσεις δηµιουργούνται και για µεγάλες διευρυµένες οµάδες ατό-

µων, χώρες και ιδιαίτερα αναπτυσσόµενα έθνη, όπου µεγάλοι αριθµοί

ατόµων δεν έχουν τηλέφωνα ή υπολογιστές. Ακόµα και αν διέθεταν

τα µέσα αυτά, οι συσκευές τους θα ήταν άχρηστες, εκτός αν οι κυβερ-

νήσεις διέθεταν τα αναγκαία οικονοµικά µέσα για την απαραίτητη

τηλεπικοινωνιακή υποδοµή (καλώδια, δορυφόροι και αναµεταδότες).

Oι υπάρχουσες ελλείψεις είναι πολύ δύσκολο να συµπληρωθούν, δεδο-

µένου ότι υπάρχουν πολλοί σχετικοί παράγοντες που θα πρέπει να βελ-

τιωθούν µακροπρόθεσµα, π.χ. αναφέρεται ότι περίπου το ένα τρίτο του

πληθυσµιακού ανθρώπινου δυναµικού στις αναπτυσσόµενες χώρες δεν

γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 

4.1.6 ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÈÛ¯‡˜

Τα βασικά µέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών των

υπολογιστών (chips) είναι µικροσκοπικές συνιστώσες από διοξείδιο

πυριτίου. Η υπολογιστική ισχύς των υπολογιστών έχει αυξηθεί σηµα-

ντικά, καθώς οι κατασκευαστές/µηχανικοί υπολογιστών προσπαθούν

να τοποθετήσουν στην επιφάνεια κάθε µικροεπεξεργαστή (chip) ολο-

ένα και περισσότερες υπολογιστικές συνιστώσες (transistors). Σηµει-

ώνεται ότι στα µικροστοιχεία που κατευθύνουν τις λειτουργίες του

υπολογιστή (τους µικροεπεξεργαστές ή την κεντρική µονάδα επεξερ-

γασίας) ισχύς σηµαίνει ταχύτητα. Η υπολογιστική ταχύτητα, δηλαδή



η ικανότητα εκτέλεσης σχετικών υπολογισµών, αυξάνεται σηµαντικά

µε την εµφάνιση κάθε νέου µικροστοιχείου. Χαρακτηριστικά αναφέ-

ρεται ότι η εταιρεία Intel κατασκεύασε το 1971 τον πρώτο µικροεπε-

ξεργαστή, µε υπολογιστική ταχύτητα 60.000 προσθέσεων ανά δευτε-

ρόλεπτο (adds/sec). Στο διάστηµα των επόµενων 25 περίπου ετών τα

νέα chips που κατασκευάσθηκαν διαδοχικά είχαν τις ακόλουθες προ-

διαγραφές:

1974     (290.000 adds/sec) 1979     (330.000 adds/sec)

1982     (900.000 adds/sec) 1985     (5.500.000 adds/sec)

1989     (20.000.000 adds/sec) 1993     (100.000.000 adds/sec)

1995     (250.000.000 adds/sec) 1997     (500.000.000 adds/sec)

Είναι δύσκολο να προβλεφθούν τα είδη των προηγµένων δικτυακών

συνδέσεων και επικοινωνιών που θα διαδεχθούν το ∆ιαδίκτυο

(Internet) ή τα πιθανά αποτελέσµατα της συνεχούς αύξησης της υπο-

λογιστικής ισχύος των υπολογιστών.
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Αναφέρατε τέσσερις βασικούς παράγοντες της σύγχρονης «επανάστα-

σης» των πληροφοριών, επιλέγοντας από τους ακόλουθους:

ψηφιακά ρεύµατα ήχων�εικόνων�κειµένων, υλικό, λογισµικό

γενικών υπηρεσιών, υπερυπολογιστές, χρήση διαλογικών πολυ-

µέσων, παράλληλη επεξεργασία, κίνηση σε δίκτυα υπολογιστών,

αποθήκευση πληροφοριών

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
4.1

Ποιες λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν µε το ∆ιαδίκτυο (Internet);

(α) Aποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e�mail).

(β) Συζήτηση µέσω υπολογιστή σε πραγµατικό χρόνο (real time)

από άτοµα που βρίσκονται σε απόµακρα σηµεία.

(γ) Παραγγελία αγαθών και εµπορευµάτων και παράδοσή τους

σε επιθυµητό σηµείο.

(δ) Aνάκτηση εξειδικευµένων πληροφοριών από απόµακρες ιδε-

ατές βιβλιοθήκες.

(ε) Όλα τα παραπάνω είναι δυνατά.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
4.2
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4.2 ™‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

Η επανάσταση των πληροφοριών και η εφαρµογή των σύγχρονων

τεχνολογιών πληροφορικής έχουν άµεση επίδραση στις πολυποίκιλες

ανθρώπινες δραστηριότητες. Για παράδειγµα αναφέρονται:

1. Η παραγωγή εγκυκλοπαιδειών µε πολυµέσα, χρησιµοποιώντας δίσκους

CD�ROM, εκτός από την ταχύτατη προσπέλαση σε τεράστιους

όγκους πληροφοριών και τη σχετική οικονοµία στις αντίστοιχες ποσό-

τητες χαρτιού, αναµένεται να επιφέρει τη σωτηρία πολλών δασών. 

2. Η παραγωγή ειδικών επιδράσεων (special effects) δίνει τη δυνατό-

τητα π.χ. σε παιδιά να αγγίξουν σχήµατα που φαίνονται να υπάρχουν

στις τρεις διαστάσεις σε ειδικά κινηµατοθέατρα. Οι δηµιουργούµε-

νες εικόνες συναντώνται µεταξύ της οθόνης και του θεατή. ∆ιάφο-

ροι φακοί «ρευστών κρυστάλλων» µέσα στα ειδικά κράνη ενεργο-

ποιούνται µε υπέρυθρα σήµατα περίπου 48 φορές το δευτερόλεπτο

και εναλλάσσονται αριστερά και δεξιά, συγχρονίζοντας µε δύο δια-

δρόµους φιλµ (tracks) για να δηµιουργήσουν την αίσθηση του

βάθους. Στα πλαίσια της µελλοντικής τηλεθέασης, οι µηχανικοί πλη-

ροφορικής µπορούν να κατασκευάσουν τώρα προϊόντα κινούµενων

σχεδίων (animation) για παραγωγούς τηλεόρασης, βίντεο και

CD�ROM. Το παραγόµενο λογισµικό έχει τη δυνατότητα άµεσης

µετάφρασης κινήσεων προσώπων και σωµάτων σε ειδικές οθόνες

«ιδεατών ηθοποιών» (virtual actors), εξοικονοµώντας µε τον τρόπο

αυτό σηµαντικά οικονοµικά ποσά ανά δευτερόλεπτο σε σύγκριση µε

τις παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής κινούµενων σχεδίων µε υπο-

λογιστές. Τέτοιοι «ιδεατοί ηθοποιοί» µπορούν επίσης να έχουν

άµεση διαλογική επικοινωνία µε το «ζωντανό» ακροατήριο. 

3. Οι επωφελείς συνδέσεις µέσω του δικτύου Internet, το οποίο υπο-

λογίζεται ότι έχει στα µέσα του 1995 περισσότερους από 20 εκα-

τοµµύρια χρήστες σε περίπου 180 χώρες. 

4. Η εκτεταµένη χρήση των δίσκων CD�ROM, που διαθέτουν τεράστια

ικανότητα αποθήκευσης πληροφοριών µε τα έξι στρώµατα (layers)

συγγραφής που διαθέτουν. Η κατασκευή τέτοιων δίσκων µε 20

στρώµατα εγγραφής είναι ο επόµενος µελλοντικός στόχος των

µηχανικών πληροφορικής, που θα δίνει τη δυνατότητα να τοποθε-

τηθεί µία πλήρης δηµόσια βιβλιοθήκη σε τέτοιους CD�ROMs.



5. Οι πληροφορίες «µεγάλων αποστάσεων» είναι δυνατές µέσω των

ειδικών δικτύων επικοινωνιών. Η χρήση οθονών τηλεοράσεων καθι-

στά δυνατή την ενηµέρωση της κατάστασης τοπικών και διεθνών

συνδέσεων σε µικρά χρονικά διαστήµατα. Η εµφάνιση σηµάτων

έγχρωµων γραµµών σε µαύρο υπόβαθρο σηµειώνει συνήθως ένα

έκτακτο περιστατικό. Το δίκτυο, που σταθερά παρακολουθεί την

κίνηση, δραστηριοποιεί αυτόµατα τηλεφωνικές κλήσεις στην πρώτη

ένδειξη άρρυθµης λειτουργίας. Οι άνθρωποι επεµβαίνουν συνήθως

σε περιπτώσεις καταστροφών, π.χ. σεισµών, και προβολές νέων

στοιχείων και δεδοµένων σε κατάλληλες οθόνες τούς βοηθούν να

εκτιµήσουν τις πραγµατικές καταστάσεις. Σε περιπτώσεις εύρυθ-

µης λειτουργίας καθεµία από τις 190 εκατοµµύρια καθηµερινές κλή-

σεις διεκπεραιώνονται σε δευτερόλεπτα. Χρησιµοποιώντας τέτοιες

τεχνολογίες επικοινωνιών π.χ. οµάδες φοιτητών µπορούν να επι-

κοινωνήσουν άµεσα µε επιστηµονικές εξερευνητικές αποστολές και

να συµµετέχουν ενεργά στις επιστηµονικές µελέτες και παρατηρή-

σεις τους. Επιλεγµένοι φοιτητές της οµάδας µπορούν µε χρήση

οργάνων απόµακρου�ελέγχου να µετρήσουν τις θερµοκρασίες

λάβας που προέρχεται από επίγειες ηφαιστειακές εκρήξεις (όρος

Kilauea), αλλά και ηφαιστειακών εκρήξεων των δορυφόρων Ιώ του

πλανήτη ∆ία (όπως φαίνονται από το τηλεσκόπιο του Manua Kea,

Hawaii), καθώς επίσης µπορούν να οδηγήσουν ένα διαπλανητικό

όχηµα που δοκιµάζεται για χρήση στον πλανήτη Άρη. 

6. Η διαδικασία της τρισδιάστατης µοντελοποίησης µε υπολογιστές επι-

τρέπει τώρα στους µηχανικούς να εκτελέσουν κρίσιµους υπολογι-

σµούς στις πρώτες φάσεις σχεδιασµού επίγειων και διαπλανητικών

οχηµάτων. Ο χρόνος κατασκευής σχετικών χάρτινων διαγραµµά-

των και πήλινων µοντέλων µαζί µε το χρόνο κυκλοφορίας τους ήταν

περίπου έξι εβδοµάδες, διάστηµα στο οποίο µέλη της οµάδας ήταν

αδρανή έως το επόµενο βήµα�κατασκευή. Η χρήση των νέων τεχνο-

λογιών απαιτεί ένα χρονικό διάστηµα περίπου 10 ηµερών. Η συνερ-

γασία µε τους συναδέλφους του εξωτερικού έχει γίνει επίσης περισ-

σότερο αποδοτική χρησιµοποιώντας εργαλεία ψηφιακού σχεδια-

σµού. Η χρήση τέτοιων εργαλείων έχει οδηγήσει σε δραστική µεί-

ωση του χρόνου κατασκευής νέων αυτοκινήτων, από τον σχεδια-

σµό τους στον πελάτη, από πέντε χρόνια σε περίπου δύο χρόνια. 
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7. Οι στρατιωτικές εφαρµογές και ειδικότερα οι κατάλληλα εξοπλισµέ-

νοι πολεµιστές στα πεδία µάχης. Με τον παραδοσιακό εξοπλισµό οι

κινούµενοι πολεµιστές στο πεδίο µάχης γνωρίζουν µόνο ό,τι µπο-

ρούν να δουν, που µερικές φορές είναι µερικοί συνάδελφοί τους.

Εφοδιασµένοι µε ειδικούς υπολογιστές οι στρατιώτες µπορούν να

δουν µέσω ειδικών γυαλιών τη θέση κάθε µέλους της οµάδας τους

στο χάρτη της περιοχής. Με κατάλληλες διόπτρες όπλων και µηχα-

νές βίντεο του κράνους τους δέχονται εικόνες για µετάδοση. Προ-

βλέπεται η χρήση ενός δικτύου που θα συνδέει κατάλληλα εξοπλι-

σµένους στρατιώτες πεζικού µε µονάδες τεθωρακισµένων, ελικό-

πτερα και σταθµούς διοίκησης, έτσι ώστε να διεξάγεται ταχεία εξέ-

λιξη της µάχης, αποδοτική κίνηση στρατευµάτων και ακριβέστερη

στόχευση πυροβολικού και χρήση πυραυλικών συστηµάτων. 

8. Η τεχνική βοήθεια για πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες µπορεί να ενι-

σχυθεί σηµαντικά. Άτοµα µε πολύ µειωµένη (ή και µηδενική) όραση

π.χ. µπορούν να αποκτήσουν σηµαντική βοήθεια, µεταφέροντας

έναν κατάλληλο µικροϋπολογιστή που συντονίζει δορυφορικά

σήµατα, έναν ψηφιακό χάρτη της περιοχής και έναν ιδεατό κόσµο

µε ειδικά ακουστικά. Καθώς το άτοµο περπατάει κατά µήκος µιας

οδού αναγγέλλεται από τα ακουστικά του η ύπαρξη κτιρίων, βιβλιο-

θηκών, παρόδων, δένδρων κτλ. Το άτοµο θα πρέπει ακόµη να βρει

διάφορα µικρότερα αντικείµενα µε το βοηθητικό µπαστούνι του.

Παρόµοια συστήµατα µε ήχους και απόψεις διαδροµών, που ανα-

παριστούν άλλους ιδεατούς κόσµους, µπορούν να χρησιµοποιηθούν

από άτοµα διαφόρων ηλικιών, που µετακινούνται µε αναπηρικές

πολυθρόνες και θέλουν να διασχίσουν πολυσύχναστους δρόµους. 

9. Χειρισµός ψηφιακών εικόνων και επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή.

Καθώς οι υπολογιστές γίνονται περισσότερο ισχυροί και ταχύτε-

ροι και το λογισµικό είναι ευκολότερο να χρησιµοποιηθεί, γίνεται

δυνατός ο επιλεκτικός χειρισµός ψηφιακών εικόνων και ο θεατής

είναι εξαρτηµένος περισσότερο από ποτέ για την ακεραιότητα µιας

δηµοσίευσης για να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των εικόνων

της. Θα πρέπει επίσης να καταγραφούν διάφορες προειδοποιήσεις

για την εισβολή των τεχνολογιών πληροφορικής στις περισσότε-

ρες ιδιωτικές πλευρές της ζωής του ανθρώπου. 



4.3 ∆·ÍÈ‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ™‡Á¯ÚÔÓÔ ∫fiÛÌÔ ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

Μερικά χρόνια πριν, αν κάποιος ήθελε να πληροφορηθεί π.χ. για τα

προϊόντα µιας εταιρείας, θα έπρεπε να αναζητήσει µερικά διαφηµι-

στικά έντυπα, να καλέσει τον αρµόδιο πωλητή και υπεύθυνο διανοµής

κτλ. Σήµερα ο πλέον αποδοτικός τρόπος για τις αντίστοιχες εµπορι-

κές δραστηριότητες ενός ατόµου είναι να αναζητήσει τις σχετικές πλη-

ροφορίες στο δίκτυο Internet.

Ένα «ταξίδι» στο σύγχρονο κόσµο των υπολογιστών εξαρτάται από

παράγοντες, όπως:

i) Οι οδηγοί�χρήστες µε πολυποίκιλα ενδιαφέροντα, που θα πρέπει

να έχουν προσπέλαση σε έναν υπολογιστή και ένα µηχάνηµα

τηλεπικοινωνιών.
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Μία µονάδα αποθήκευσης πληροφοριών CD�ROM:

(α) Έχει 20 στρώµατα αποθήκευσης.

(β) ∆ιαθέτει χωρητικότητα ίση µε το σύνολο των τόµων µίας

µεγάλης εγκυκλοπαίδειας και επιτυγχάνει τεράστια οικονοµία

σε χαρτί.

(γ) ∆ιαβάζεται από τον υπολογιστή µε ακτίνα φωτός που αναγνω-

ρίζει κοιλώµατα της επιφανείας του ως 0 και επίπεδα µέρη ως 1.

(δ) Αλλάζει ανάλογα µε το εύρος ζώνης.

(ε) ∆ιαθέτει τα (β) και (γ).

(στ) ∆ιαθέτει τα (α), (β) και (γ).

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
4.3

Σε µία ειδική περιοχή (fan site) του ∆ιαδικτύου (Internet) συναντά-

τε τον πρωταγωνιστή Fox Mulder της τηλεοπτικής σειράς X�Files

να συνοµιλεί µε τον πρωταγωνιστή Luke Skywalker της κινηµατο-

γραφικής ταινίας επιστηµονικής φαντασίας Star Wars, τον σκηνοθέ-

τη S. Spielberg και τον Πρόεδρο B. Clinton. 

Αυτό είναι παράδειγµα: (α) Πολλαπλής χρήσης video; (β) video και

µοντάζ; (γ) κινουµένων σχεδίων (animation); (δ) «ιδεατών» ηθοποι-

ών (virtual actors);

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
4.4
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ii) Τα µέσα (οχήµατα) που χρησιµοποιούν οι οδηγοί�χρήστες στη δια-

δροµή τους πάνω στους ηλεκτρονικούς δρόµους και µπορεί να

είναι υπολογιστές, τηλεοράσεις, τηλέφωνα, ψηφιακά σηµειωµα-

τάρια (notebooks) κτλ. Τα µελλοντικά µέσα µπορεί να συνδυά-

ζουν νέα και υπάρχοντα χαρακτηριστικά, και οι οδηγοί�χρήστες

θα χρησιµοποιούν ό,τι τους ταιριάζει καλύτερα ανάλογα µε το πού

βρίσκονται και τι επιθυµούν να κάνουν.

iii) Οι δρόµοι, που µπορεί να είναι τηλεφωνικά συστήµατα, καλω-

διακές τηλεοράσεις, διάφοροι τύποι δικτύων µε κύριο χαρακτη-

ριστικό την απρόσκοπτη πρόσβαση, ιδιαίτερα στην περίπτωση

που η χρήση γίνεται πολύ µεγάλη. Οι κυριότεροι τύποι δικτύων

είναι οι εξής:

a) Tα δίκτυα τοπικών περιοχών (Local Area Networks), π.χ.

εννέα στις δέκα µεγάλες εταιρείες συνδέουν τους εργαζόµε-

νους µε ένα δίκτυο LAN, για να διευκολύνουν την ενηµερω-

τική παροχή πληροφοριών.

b) Tα δίκτυα µητροπολιτικών περιοχών (Metro Area Networks),

σε ένα τέτοιο δίκτυο ανήκουν οι συνδροµητές µιας τηλεφωνι-

κής εταιρείας που καλύπτει µία ορισµένη περιοχή.

c) Tα δίκτυα ευρέων περιοχών (Wide Area Networks), π.χ. πόλεις

και χώρες, µέλη του δικτύου, που συνδέονται µε δορυφόρους

και υψηλής�ικανότητας γραµµές οπτικών ινών. 

iv) Οι υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορες δραστηριότητες, όπως

π.χ. εµπορικές επιχειρήσεις που αγοράζουν, πουλούν και διαφη-

µίζουν προϊόντα τους χρησιµοποιώντας υπολογιστές. Εκπαιδευ-

τικοί οργανισµοί, βιβλιοθήκες, µουσεία προσφέρονται για ερευ-

νητικές δραστηριότητες µέσω των δικτύων. ∆ηµόσιοι και ιδιωτι-

κοί φορείς µπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, νοσηλευτι-

κά ιδρύµατα να αποστέλλουν και δέχονται αποτελέσµατα εξετά-

σεων ασθενών, τράπεζες να µεταφέρουν άµεσα λογαριασµούς,

µετοχές, χρεόγραφα κτλ. µέσω των δικτύων. Σηµειώνεται επίσης

ότι ένας µεγάλος αριθµός οικιών και γραφείων έχουν υπολογιστές

που µπορούν να δώσουν πρόσβαση στον επεκτεινόµενο κόσµο

των συνδέσεων. 

v) Η βόλτα που κάνουν οι οδηγοί�χρήστες, µε αρκετή ή λιγότερη



εµπειρία, είναι σχετικά εύκολη και ενδιαφέρουσα. Με τον όρο

«βόλτα» χαρακτηρίζεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων µεταξύ των

οποίων συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες:

1) Hλεκτρονικό ταχυδροµείο (e�mail): Με το γράψιµο ενός

σηµειώµατος και το πάτηµα ενός πλήκτρου, κάποιοι αποδέ-

κτες λαµβάνουν µε το σύστηµα e�mail το µήνυµα σε δευτε-

ρόλεπτα. Μία τέτοια ενέργεια µπορεί να επαναληφθεί εκα-

τοµµύρια φορές κάθε µέρα σε διάφορα δίκτυα. 

2) Yπερκείµενο (hypertext): Με την επιλογή µίας έντονα υπο-

γραµµισµένης φράσης στην οθόνη ενός υπολογιστή εκτελείται

άµεση µετάβαση σε άλλα αρχεία, που σχετίζονται µε την παρα-

πάνω φράση. Η σύνδεση αυτή µπορεί να οδηγήσει σε διάφο-

ρες βάσεις και τράπεζες δεδοµένων, που µπορεί να βρίσκονται

σε εξαιρετικά απόµακρα κοµβικά σηµεία ενός δικτύου. 

3) Πολλαπλή χρήση βίντεο: Οι οδηγοί�χρήστες έχουν τη δυνατό-

τητα να αρχίσουν, σταµατήσουν, επαναλάβουν και παίξουν

επιλεγµένα κοµµάτια κινηµατογραφικών ταινιών σε ένα

σύστηµα του οποίου η εγκατάσταση θα είναι πολύπλοκη και

δαπανηρή, αλλά η πολλαπλή επιλογή θα καθιστά αποδοτική

και οικονοµική τη χρήση του συστήµατος.

4) Aγορά αγαθών µε υπολογιστές: Χρησιµοποιώντας µία πιστω-

τική κάρτα, οι οδηγοί�χρήστες µπορούν να αγοράσουν αγαθά

σε πολλές εµπορικές εταιρείες εφοδιασµένες µε ηλεκτρονικά

συστήµατα αγορών�πωλήσεων. Τέτοιες συναλλαγές χρησιµο-

ποιούν ένα σύστηµα άµεσης πίστωσης�χρέωσης, που συνδέ-

ει πελάτες, εµπόρους και τράπεζες.

5) ∆ιαλογική συνεργασία: Είναι δυνατή η συγκέντρωση συνα-

δέλφων, µέσω των υπολογιστών τους, και η άµεση διαλογική

συνεργασία τους σε ειδικά και γενικά θέµατα, καθώς επίσης

και η συζήτηση εργασιών όπως αυτές διαµορφώνονται κατά

τη διάρκεια λήψης αποφάσεων.

6) Aπόµακρος έλεγχος: Είναι δυνατή η παρατήρηση π.χ. αστρο-

νοµικών φαινοµένων µέσω ενός τηλεσκοπίου που ελέγχεται

από µακριά µε υπολογιστή. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρή-

σης παρόµοιας τεχνολογίας από γιατρούς που θα µπορούν να
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επιβλέψουν, να δώσουν ειδικές συµβουλές και να καθοδηγή-

σουν επείγουσες χειρουργικές επεµβάσεις ασθενών, που απαι-

τούν µεγάλη ακρίβεια και προσοχή από µακρινή απόσταση. 

7) «Nοήµονα» προγράµµατα: Η αναζήτηση µέσα σε τεράστιους

όγκους πληροφοριών µπορεί να γίνει µε ένα προσωπικό «νοή-

µον» πρόγραµµα, που ερευνά διάφορα δίκτυα για ειδικά θέµα-

τα χρησιµοποιώντας µεγάλες βάσεις και τράπεζες δεδοµένων. 

Αναφέρατε πέντε παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ένα ταξίδι

στο σύγχρονο κόσµο των υπολογιστών, επιλέγοντας από τους ακό-

λουθους:

οδηγοί�χρήστες, λογισµικό, µέσα (οχήµατα), δρόµοι, εικόνες,

έξυπνες κάρτες, υπηρεσίες, αρχιτεκτονική, βόλτα, γλώσσες προ-

γραµµατισµού, βάσεις δεδοµένων

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

4.5

4.4 ™‡Á¯ÚÔÓ· ªÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙÈÎ¿ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·

Ένα σύγχρονο µεταφερόµενο µικρο�υπολογιστικό σύστηµα του

1998�99 διαθέτει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση

µε παλαιότερα µικροϋπολογιστικά συστήµατα:

1) Μικροεπεξεργαστής «pentium» (≥ 450 MHz) για πολύπλοκες

εφαρµογές, που συνήθως συνοδεύεται µε υψηλής ταχύτητας σύγ-

χρονη (DRAM) µνήµη (≥ 64 MB). 

2) Αρχιτεκτονική µε κάρτα τυπωµένων κυκλωµάτων [Printed Circuit

Board (PCB)], π.χ. PCI (Programmable Communication Interface)

32 bits, που προσφέρει ταχύτατα επίπεδα απόδοσης video και

«ρυθµοαπόδοσης» (throughput) δεδοµένων. 

3) ∆υνατότητα µεταφοράς (portability) καλύπτεται µε χρήση κατάλ-

ληλων µπαταριών (lithium ion battery), που εξασφαλίζουν τον

αναγκαίο χρόνο λειτουργίας.

4) Προπαρασκευή διαλογικών παρουσιάσεων µε πολυµέσα και προ-

σπέλαση σε τεράστιες βάσεις και τράπεζες δεδοµένων µε ειδικούς

ταχείς «οδηγούς» CD�ROM µε δυνατότητες αλλαγής δίσκων. 

5) Μεγάλες έγχρωµες οθόνες µε µεγάλη διακριτική ικανότητα και



δυνατότητες χρήσης video µε πλήρη κίνηση και επιτάχυνση γρα-

φικών. 

6) Βοηθητική µνήµη µε µετακινήσιµους σκληρούς δίσκους (≥3.2

GB), που επιτρέπουν χρήση εφαρµογών µε γραφικά, βίντεο και

πολύ µεγάλα αρχεία βάσεων δεδοµένων. 

7) Λογισµικό και λειτουργικά συστήµατα (π.χ. Windows �98), που

επιτρέπουν πολλαπλή εκτέλεση στοιχειωδών εργασιών

(multitasking), ευκολότερο ενδιάµεσο (interface) του χρήστη κτλ.

8) Αποστολή και λήψη δεδοµένων χωρίς σύρµατα, µε χρήση ραδιο-

κυµάτων. Ενεργοποιούνται εκτυπωτές εφοδιασµένοι µε υποδοχείς

υπέρυθρων ακτίνων. 

9) Στερεοφωνικός ήχος, που αποδίδεται µε χρήση εσώκλειστων

µικροφώνων και στερεοφωνικών ηχείων βοηθώντας σηµαντικά τις

παρουσιάσεις.

10) Σταθµοί εργασίας, που δηµιουργούνται από τη συνδυασµένη

χρήση PCI καρτών, στεροφωνικών κτιρίων, σύνδεσης µε δίκτυα

και άµεσης σύνδεσης µε οθόνες, πληκτρολόγια, εκτυπωτές κτλ.
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Αναφέρατε τις δυνατότητες ενός σύγχρονου µικροϋπολογιστή, επιλέ-

γοντας από τις ακόλουθες:

παρουσίαση µε πολυµέσα, χρησιµοποίηση CD�ROM, προσπέ-

λαση σε βάσεις δεδοµένων, πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, αριθµητι-

κή επίλυση πολύπλοκων υπολογιστικών προβληµάτων, δηµιουρ-

γία γραφικών υψηλής ευκρίνειας

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
4.6

Οι υπολογιστές αποτελούν αναµφισβήτητα πολύτιµα υπολογιστικά

εργαλεία όχι µόνο για την επίλυση πολύπλοκων επιστηµονικών προ-

βληµάτων, αλλά και για την αντιµετώπιση πληθώρας άλλων ποικι-

λόµορφων δραστηριοτήτων. Με ποιους τρόπους νοµίζετε ότι µπο-

ρούν να χρησιµοποιηθούν οι υπολογιστές από σπουδαστές, εκπαι-

δευόµενους και εκπαιδευτές; ∆ιατυπώστε την άποψή σας χρησιµο-

ποιώντας όχι περισσότερες από 100 λέξεις.

Η δική µας απάντηση δίνεται στο τέλος του κεφαλαίου.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 4.1
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™‡ÓÔ„Ë

� Οι παράγοντες της «επανάστασης» των πληροφοριών είναι:

ψηφιακά ρεύµατα ήχων�εικόνων�κειµένων, λογισµικό για γενικές

υπηρεσίες, χρήση διαλογικών πολυµέσων, κίνηση σε δίκτυα επι-

κοινωνιών.

� Το ∆ιαδίκτυο (Internet) είναι ένα παγκόσµιο υπερδίκτυο συνδεδε-

µένων δικτύων υπολογιστών, που διαθέτει δυνατότητες ταχύτατης

και οικονοµικής µεταφοράς πληροφοριών (κειµένων, ήχων και

εικόνων). 

� Η υπολογιστική ισχύς των υπολογιστών αναφέρεται στην ικανό-

τητα εκτέλεσης (ταχύτητα) σχετικών υπολογισµών, που αυξάνο-

νται σηµαντικά µε την εµφάνιση νέων µικροστοιχείων (µικρο�επε-

ξεργαστών).

� Οι σύγχρονες εφαρµογές των υπολογιστών, που έχουν άµεση επί-

δραση στις πολυποίκιλες ανθρώπινες δραστηριότητες, περιλαµ-

βάνουν: παραγωγή εγκυκλοπαιδειών µε πολυµέσα, παραγωγή ειδι-

κών επιδράσεων (special effects), επωφελείς συνδέσεις µέσω ∆ια-

δικτύου, εκτεταµένη χρήση δίσκων CD�ROM, πληροφορίες

«µεγάλων αποστάσεων», διαδικασίες τρισδιάστατης µοντελοποί-

ησης µε υπολογιστές, ειδικές στρατιωτικές εφαρµογές, τεχνική

βοήθεια για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, χειρισµό ψηφιακών εικό-

νων και επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή των ατόµων.

� Ένα «ταξίδι» στο σύγχρονο κόσµο των υπολογιστών εξαρτάται

από τους ακόλουθους παράγοντες: οδηγοί�χρήστες, οχήµατα, δρό-

µοι, υπηρεσίες, βόλτες. Η «βόλτα» χαρακτηρίζεται ως ένα σύνο-

λο των ακόλουθων δραστηριοτήτων: ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

(e�mail), υπερκείµενα, πολλαπλή χρήση βίντεο, αγορά αγαθών µε

υπολογιστές, διαλογική συνεργασία, απόµακρος έλεγχος, «νοή-

µονα» προγράµµατα.
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Παρατήρηση:
Τα βιβλία [4.4], [4.5], [4.1]
είναι γενικού εισαγωγικού
περιεχοµένου για υπολογιστές
και εφαρµογές τους. Τα [4.6]
και [4.10] αναφέρονται στα
δίκτυα υπολογιστών και τις
εφαρµογές τους,, ενώ το [4.8]
παρουσιάζει µια πολύ καλή
περιγραφή της σύγχρονης και
µελλοντικής ανάπτυξης των
υπολογιστικών συστηµάτων
και επικοινωνιών. Το βιβλίο
[4.7] παρουσιάζει πρακτικές
οδηγίες για τη χρήση του ∆ια-
δικτύου (Internet), ενώ το
[4.2] αναφέρεται στην ιστορι-
κή εξέλιξη και ανάπτυξη του
µικροϋπολογιστή.
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™ÎÔfi˜ 

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουµε τις γλώσσες προγραµµατισµού,

τις διάφορες κατηγορίες εφαρµογών τους, καθώς επίσης µια συνοπτι-

κή ιστορική εξέλιξη των γλωσσών προγραµµατισµού. Παρουσιάζουµε

επίσης τα είδη προγραµµατισµού και τις γενιές γλωσσών προγραµµα-

τισµού. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές ανάπτυξης

προγραµµάτων, τα βοηθητικά διαγράµµατα ροής/δοµής και τα δια-

γράµµατα συστηµάτων.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Με την ολοκλήρωση µελέτης του πέµπτου κεφαλαίου θα µπορείτε να:

� περιγράφετε τους τρεις βασικούς τύπους γλωσσών προγραµµατισµού 

� αναφέρετε τις κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου

� ορίζετε τα ειδικά προγράµµατα συµβολοµεταφραστής, µεταφραστής,

µεταγλωττιστής, διερµηνέας

� γνωρίζετε την ιστορική εξέλιξη των γλωσσών προγραµµατισµού

� αναφέρετε τα είδη προγραµµατισµού και τους παράγοντες του αντι-

κειµενοστρεφούς προγραµµατισµού 

� απαριθµείτε τις γενιές γλωσσών προγραµµατισµού

� αναφέρετε τις επτά βασικές αρχές της ανάπτυξης προγραµµάτων

� περιγράφετε τα γενικά διαγράµµατα ροής και διαγράµµατα συστηµάτων

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

� γλώσσα µηχανής (machine language)

� γλώσσες υψηλού επιπέδου

� συµβολοµεταφραστής (assembler)

� µεταφραστής (translator)

� µεταγλωττιστής (compiler)

� διαδικασιακός προγραµµατισµός

� απόκρυψη πληροφοριών

� αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός

� ενορατικός προγραµµατισµός

� µη διαδικασιακές γλώσσες

� γλώσσες πολύ υψηλού επιπέδου
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� αλγόριθµος, διαγνωστικά µηνύµατα

� διόρθωση (debugging)

� δοκιµή (testing)

� διάγραµµα ροής (flow chart)

� διάγραµµα δοµής (structure plan)

� διάγραµµα συστηµάτων

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Είναι γνωστό ότι οι φυσικές γλώσσες (π.χ. Ελληνικά, Αγγλικά κτλ.) µπο-

ρούν να εκφράσουν όχι µόνο γεγονότα, αλλά να δώσουν περιληπτικά ιδέες,

να µεταβιβάσουν υπονοούµενα ή να µεταδώσουν ακόµη και συναισθήµα-

τα ή εντυπώσεις. Προϋπόθεση γι�αυτό είναι να υπάρχει µεγάλο και κατάλ-

ληλο λεξιλόγιο. Οι υπολογιστές, προς το παρόν, δέχονται µόνο απλά σαφή

γεγονότα χωρίς διφορούµενες έννοιες. Οι γλώσσες προγραµµατισµού συνε-

πώς, ως µέσα επικοινωνίας προγραµµατιστή και υπολογιστή, χρησιµοποι-

ούν περιορισµένα λεξιλόγια. Το πρόβληµα συνήθως αναλύεται σε διακε-

κριµένα (απλά και ξεχωριστά) και λογικά (διαδοχικά) βήµατα. 

Η επιλυτική ικανότητα του υπολογιστή βασίζεται στο γεγονός ότι το

σύνολο των διάφορων προβληµάτων που µπορούν να λυθούν µε υπο-

λογιστή ελαττώνεται σε µία αλληλεπίδραση µεταξύ τεσσάρων θεµελιω-

δών λειτουργιών (που είναι λειτουργίες εισόδου/εξόδου, αριθµητικές λει-

τουργίες, κίνηση πληροφοριών µέσα στη CPU και λογικές ή συγκριτικές

λειτουργίες). Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι µία γλώσ-

σα προγραµµατισµού πρέπει απλά να αναφέρεται στις τέσσερις αυτές

βασικές λειτουργίες του υπολογιστή. Οι γλώσσες προγραµµατισµού είναι

µικρότερες και απλούστερες από τις φυσικές γλώσσες, αλλά πρέπει να

χρησιµοποιούνται µε µεγάλη προσοχή. Ο προγραµµατιστής πρέπει να

γνωρίζει µε ακρίβεια τη «γραµµατική» µιας γλώσσας προγραµµατισµού,

για να είναι κατανοητές οι εντολές του από τον υπολογιστή.

Ένας υπολογιστής είναι σχεδιασµένος να δέχεται µόνο µία ιδιαίτερη

γλώσσα ή κώδικα. Εάν δοθεί ένα πρόγραµµα γραµµένο σε άλλη γλώσ-

σα, τότε το πρόγραµµα πρέπει να µεταφραστεί στη γλώσσα που έχει

σχεδιαστεί να δέχεται ο υπολογιστής. Από την εµφάνιση των υπολογι-

στών τρεις βασικοί τύποι γλωσσών προγραµµατισµού έχουν εξελιχθεί:

i) γλώσσες µηχανής

ii) συµβολικές γλώσσες

iii) γλώσσες υψηλού επιπέδου.



Οι βασικές αρχές της σύγχρονης αλγοριθµικής θεωρίας περιλάµβαναν

την αναζήτηση λογικών µοντέλων, που θα µπορούσαν να καθορίσουν

την αλήθεια ή µη κάθε λογικής πρότασης (D. Hilbert, 19ος αιώνας).

Η διατύπωση του αλγοριθµικού θεωρήµατος «µη πληρότητας»

(incompleteness) (K. Gödel, 1931), δηλαδή ότι δεν υπάρχει αλγόριθ-

µος που επιλύει κάθε πρόβληµα, µαζί µε τις πρωτοποριακές εργασίες

των A. Church, S. Kleene και A. Turing συνετέλεσαν στη διαµόρφω-

ση της σύγχρονης αλγοριθµικής θεωρίας. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η

λεγόµενη «θέση» (thesis) των Church�Turing, που αποδεικνύει ότι

όλοι οι λογικοί ορισµοί του αλγορίθµου που έχουν διατυπωθεί ή θα

διατυπωθούν µελλοντικά είναι ισοδύναµοι. Άµεσο συµπέρασµα της

παραπάνω «θέσης» είναι ότι κάθε αλγόριθµος που αντιστοιχεί στην

εκτέλεση µιας δεδοµένης διαδικασίας είναι δυνατό να κωδικοποιηθεί

σε έναν υπολογιστή, καθώς επίσης είναι δυνατές διάφορες ισοδύναµες

υλοποιήσεις του σε κάθε υπολογιστή. 

Η κωδικοποίηση ή ισοδύναµα η συγγραφή του προγράµµατος είναι λοι-

πόν ένας σηµαντικός παράγοντας στον προγραµµατισµό και αναφέρε-

ται άµεσα στην αναπαράσταση διαδικασιών στον υπολογιστή µε χρήση

ενός ειδικού συνόλου συµβόλων, της γλώσσας προγραµµατισµού. 

Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα στον προγραµµατισµό είναι η

κατασκευή κατάλληλων εργαλείων ανάπτυξης, που θα µειώνουν σηµα-

ντικά τη διαδικασία συγγραφής ενός κώδικα και παράλληλα θα βελ-

τιώνουν την αντίστοιχη ταχύτητα εκτέλεσης. Τέτοιες δυνατότητες θα

πρέπει να διατίθενται µε φιλικό και αξιόπιστο τρόπο, καθώς επίσης να

ανεξαρτητοποιούν την ανάπτυξη της δεδοµένης εφαρµογής από τις σχε-

τικές ιδιοµορφίες κάθε πλατφόρµας που χρησιµοποιείται. 

Το πέµπτο κεφάλαιο περιέχει εννέα ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περι-

γράφουµε τις γλώσσες µηχανής. Στη δεύτερη και τρίτη παρουσιάζουµε

τις συµβολικές γλώσσες και τις γλώσσες υψηλού επιπέδου αντίστοιχα.

Στην τέταρτη ενότητα περιγράφουµε τη διαδικασία µεταγλώττισης. Στην

πέµπτη ενότητα περιγράφουµε συνοπτικά την ιστορική εξέλιξη των

γλωσσών προγραµµατισµού. Στην έκτη ενότητα παρουσιάζουµε διά-

φορα είδη προγραµµατισµού. Στην έβδοµη ενότητα περιγράφουµε τις

αρχές ανάπτυξης προγραµµάτων, ενώ η όγδοη και ένατη ενότητα ανα-

φέρονται αντίστοιχα στα γενικά διαγράµµατα ροής και τα διαγράµµα-

τα συστηµάτων.
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5.1 °ÏÒÛÛÂ˜ ªË¯·Ó‹˜

Ο προγραµµατισµός ενός υπολογιστή µπορεί να γίνει σε διάφορα επί-

πεδα, χρησιµοποιώντας σε κάθε επίπεδο διαφορετικό τύπο γλωσσών

προγραµµατισµού. Στο χαµηλότερο επίπεδο ευρίσκονται τα ηλεκτρο-

νικά κυκλώµατα του υπολογιστή, που µπορούν να προγραµµατιστούν

µε χρήση µίας στοιχειώδους γλώσσας δυαδικών κωδικών. Η γλώσσα

αυτή καλείται γλώσσα µηχανής (machine language) ή κώδικας µηχα-

νής και είναι η µόνη γλώσσα που «καταλαβαίνει» άµεσα το υλισµικό

(hardware) του υπολογιστή. Κάθε υπολογιστής έχει τη δική του δια-

φορετική γλώσσα µηχανής και κάθε κωδικός της γλώσσας αυτής συµ-

βολίζει µία συγκεκριµένη λειτουργία (εντολή). Το γράψιµο ενός προ-

γράµµατος για την επίλυση ενός δεδοµένου προβλήµατος χρησιµο-

ποιώντας δυαδικούς κωδικούς (προγραµµατισµός σε επίπεδο µηχανής)

είναι µία διαδικασία που θεωρείται ξένη προς την ανθρώπινη φύση και

αποτελεί µία εξαιρετικά επίπονη λειτουργική εργασία. Ο προγραµµα-

τισµός σε επίπεδο µηχανής προσφέρει όµως σηµαντικά πλεονεκτήµα-

τα, που αναφέρονται στην ταχύτητα εκτέλεσης τέτοιων προγραµµά-

των. Η γλώσσα µηχανής χαρακτηρίζεται ως γλώσσα προγραµµατισµού

πολύ χαµηλού�επιπέδου και αναφέρεται ως γλώσσα πρώτης γενιάς.

5.2 ™˘Ì‚ÔÏÈÎ¤˜ °ÏÒÛÛÂ˜ 

Οι αριθµητικοί κώδικες µηχανής είναι συχνά δύσκολο να αποµνηµο-

νευτούν, η κωδικοποίηση είναι επίπονη διαδικασία και µπορούν να

γίνουν εύκολα σφάλµατα. Ο λόγος αυτός οδήγησε στη χρήση µνηµο-

νικών (mnemonics) κωδικών, που διευκολύνουν πολύ την αναγνώρι-

ση, π.χ. ένας υπολογιστής είναι σχεδιασµένος να ερµηνεύει µε κώδι-

κα µηχανής το 1001 (δυαδικό) ή 09 (δεκαδικό) ως λειτουργία «πολ-

λαπλασιασµού», αλλά είναι ευκολότερο για τον προγραµµατιστή να

το θυµάται ως MULT. Ευνόητα για την κατανόηση της εντολής MULT

από τον υπολογιστή αυτή θα πρέπει να µεταφραστεί στη δυαδική

παράσταση 1001. Η µετάφραση αυτή γίνεται από ένα ειδικό πρό-

γραµµα, που βρίσκεται στη µνήµη και καλείται συµβολοµεταφρα-

στής (assembler).

Ο συµβολοµεταφραστής µεταφράζει το πρόγραµµα που είναι γραµ-

µένο από τον προγραµµατιστή σε εκείνο τον τύπο που αναγνωρίζει η

µηχανή, ανταποκρίνεται και στη συνέχεια το «συναρµολογεί»



(assembles) πάλι στην κύρια µνήµη έτοιµο για εκτέλεση. Αυτή είναι

η έννοια του όρου συµβολικές γλώσσες ή κώδικες συναρµολόγη-

σης (assembly codes). Οι συµβολικές γλώσσες χαρακτηρίζονται ως

γλώσσες προγραµµατισµού χαµηλού επιπέδου και αναφέρονται ως

γλώσσες δεύτερης γενιάς.

Σηµειώνεται ότι οι κώδικες µηχανής και συµβολικές γλώσσες, που

είναι συνδεδεµένες µε το βασικό σχεδιασµό των υπολογιστών, ανα-

φέρονται συλλογικά στη βιβλιογραφία ως γλώσσες «χαµηλού επιπέ-

δου» (low level languages) και χαρακτηρίζονται ως γλώσσες προ-

γραµµατισµού προσανατολισµένες στη µηχανή.
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Επιλέξατε τη σωστή απάντηση: 

Η διαφορά µεταξύ γλωσσών υψηλού επιπέδου και χαµηλού επιπέ-

δου είναι:

(α) Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου (ΥΕ) χρησιµοποιούν αγγλικές

λέξεις και αλγεβρικά σύµβολα, ενώ οι γλώσσες χαµηλού επι-

πέδου (ΧΕ) χρησιµοποιούν δυαδικά ψηφία και αγγλικά προ-

θέµατα.

(β) Οι γλώσσες ΥΕ χρησιµοποιούν µνηµονικούς κώδικες, π.χ.

MULT.

(γ) Στις γλώσσες ΧΕ το πρόγραµµα µπορεί να γραφεί στο σύνο-

λό του στην αγγλική.

(δ) Οι γλώσσες ΧΕ είναι ενσωµατωµένες στο υλισµικό

(hardware) του υπολογιστή.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
5.1

5.3 °ÏÒÛÛÂ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘

Η εµπορική διάδοση και η ευρεία χρήση των υπολογιστών οδήγησε

κατά τη δεκαετία 1950�60 στην (αναγκαία) ανάπτυξη των γλωσσών

υψηλού�επιπέδου (high level languages). Οι γλώσσες αυτές, αντί να

εξαρτώνται από τη µηχανή, είναι περισσότερο προσανατολισµένες

προς το πρόβληµα που λύνεται και επιτρέπουν στον προγραµµατιστή

να γράψει οδηγίες χρησιµοποιώντας ορισµένες αγγλικές λέξεις και

συµβατικούς µαθηµατικούς συµβολισµούς. Οι διµερείς τύποι µιας οδη-

γίας χαµηλού�επιπέδου (κώδικας λειτουργίας/διεύθυνση) δεν χρειά-
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ζονται σε µια οδηγία υψηλού�επιπέδου. Για να πολλαπλασιάσουµε

π.χ. δύο αριθµούς και να προσθέσουµε ένα τρίτο αριθµό στο άθροι-

σµά τους, δηλ. d = a ¥  b+c, χρησιµοποιώντας µια οδηγία υψηλού επι-

πέδου (FORTRAN) γράφουµε: D = A * B + C, που είναι περίπου ίδια

µε τον παραπάνω αλγεβρικό συµβολισµό.

5.4 ¢È·‰ÈÎ·Û›· ÌÂÙ·ÁÏÒÙÙÈÛË˜ (compilation process)

� Ο υπολογιστής δεν είναι δυνατό να καταλάβει άµεσα µία γλώσ-

σα υψηλού επιπέδου και µία φάση µετάφρασης είναι αναγκαία.

Οι συµβολικές γλώσσες (assembly languages) για τη διαδικα-

σία της µετατροπής αυτής χρησιµοποιούν ένα ειδικό πρόγραµ-

µα, τον συµβολοµεταφραστή (assembler). Οι γλώσσες υψηλού

επιπέδου χρησιµοποιούν έναν «µεταγλωττιστή» (compiler),

που είναι ένα περισσότερο πολύπλοκο πρόγραµµα στη µνήµη

του υπολογιστή, για να µεταφράσει τις οδηγίες του προγραµ-

µατιστή σε αντίστοιχες οδηγίες επιπέδου µηχανής.

Σηµειώνεται ότι οι οδηγίες του προγραµµατιστή, που αποτελούν

το πρωτογενές ή πηγαίο [αρχικό] πρόγραµµα (source program),

και οι αντίστοιχες οδηγίες επιπέδου µηχανής, που αποτελούν το

εκτελέσιµο ή αντικειµενικό [τελικό] πρόγραµµα (object

program), είναι το αυτό πρόγραµµα αλλά σε διαφορετικές

φάσεις ανάπτυξης.

Οι γλώσσες τρίτης γενιάς, δηλαδή οι διαδικασιακές γλώσσες ή αλγο-

ριθµικές γλώσσες όπου ο προγραµµατιστής πρέπει να γράψει κάθε

βήµα και να χρησιµοποιήσει δοµές λογικού ελέγχου για να δείξει τη

σειρά µε την οποία θα εκτελεστούν οι εντολές, χρησιµοποιούν ειδικά

πολύπλοκα προγράµµατα, τους µεταφραστές (translators), που δια-

κρίνονται σε µεταγλωττιστές και διερµηνείς. Ο διερµηνέας

(interpreter) µεταφράζει ένα πρόγραµµα γραµµένο σε γλώσσα υψη-

λού επιπέδου εντολή προς εντολή καθώς εκτελείται το πρόγραµµα, και

κάθε εντολή µεταφράζεται και εκτελείται πριν ο διερµηνέας µετα-

φράσει την επόµενη εντολή. Ο µεταγλωττιστής (compiler) µετα-

φράζει ολόκληρο το πρωτογενές πρόγραµµα σε αντίστοιχο γλώσσας

µηχανής, δηµιουργώντας το αντικειµενικό πρόγραµµα, το οποίο στη

συνέχεια εκτελεί. Σε ορισµένα µικρά υπολογιστικά συστήµατα (π.χ.

PC) το αντικειµενικό πρόγραµµα πρέπει να προετοιµαστεί για εκτέ-



λεση από άλλο ειδικό πρόγραµµα, γνωστό ως εκδότης σύνδεσης ή

συνδέτης (linkage editor ή linking loader).

Οι µεταγλωττιστές αποτελούν τον πλέον κοινό τύπο µεταφραστών και

µεταφράζουν κάθε συµβολική εντολή σε αντίστοιχη εντολή γλώσσας

µηχανής. Οι µεταγλωττιστές είναι ταχύτεροι από τους διερµηνείς, οι

οποίοι όµως απαιτούν λιγότερο αντίστοιχο χώρο αποθήκευσης στην

κύρια µνήµη του υπολογιστή. Ένας µεταγλωττιστής FORTRAN µπο-

ρεί µόνο να µεταφράσει πρωτογενή προγράµµατα που έχουν γραφεί

σε FORTRAN και γενικά κάθε µηχανή απαιτεί έναν µεταγλωττιστή

για κάθε γλώσσα υψηλού επιπέδου που χρησιµοποιείται. Σηµειώνεται

επίσης ότι κάθε είδος µηχανής πρέπει να έχει τον δικό της «προσω-

πικό» µεταγλωττιστή, γιατί ένα εκτελέσιµο πρόγραµµα για τη µηχα-

νή Α δεν είναι το ίδιο µε το αντίστοιχο πρόγραµµα για τη µηχανή Β.

Οι µεταγλωττιστές είναι µεγάλα προγράµµατα, που τοποθετούνται

µόνιµα σε δευτερεύουσα µνήµη και όταν χρειαστούν µεταφέρονται

στην κύρια µνήµη. Οι διαδικασίες µεταγλώττισης και εκτέλεσης ενός

προγράµµατος γίνονται ως µία λειτουργία. Ο µεταγλωττιστής, που

είναι ένα πρόγραµµα, εκτελείται στη CPU, µε δεδοµένα τις εντολές

του πρωτογενούς προγράµµατος ή οδηγίες, που η καθεµία µετατρέ-

πεται σε κατάλληλες οδηγίες µηχανής σε δυαδική µορφή και µετά απο-

θηκεύονται στην κύρια µνήµη της CPU ως εκτελέσιµο πρόγραµµα.

Όταν τελειώσει η διαδικασία µεταγλώττισης, τη θέση του µεταγλωτ-

τιστή παίρνει το εκτελέσιµο πρόγραµµα για τον χειρισµό δεδοµένων,

που δίνει αποτελέσµατα για την έξοδο.

Υπάρχουν πολλές γλώσσες υψηλού επιπέδου, που µπορούν να ταξι-

νοµηθούν σε τέσσερις κατηγορίες εφαρµογών: επιστηµονικές, εµπο-

ρικές, ειδικής χρήσης και αλληλεπίδρασης (interactive). Η γλώσσα

που επιλέγεται καθορίζεται κύρια από δύο παράγοντες: τη δεδοµένη

εφαρµογή και τη δυνατότητα επιλογής µεταγλωττιστών που υπάρχει

στο υπολογιστικό σύστηµα. Τις περισσότερες φορές οι προγραµµατι-

στές εργάζονται κύρια µε γλώσσες υψηλού επιπέδου, αλλά οι γλώσ-

σες χαµηλού επιπέδου χρησιµοποιούνται ακόµη από προγραµµατιστές

που πρέπει να εργασθούν σε επίπεδο µηχανής.

Ο προγραµµατισµός σε γλώσσα µηχανής εξασφαλίζει άριστη αξιο-

ποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστή και παρέχει τις ταχύτερες

επιδόσεις για την εκτέλεση ενός δεδοµένου προγράµµατος. Τα προ-
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γράµµατα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου πρέπει πρώτα να µετατραπούν

σε κώδικα µηχανής για να εκτελεστούν στη συνέχεια από τον υπολο-

γιστή. 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Οι γλώσσες προγραµµατισµού τρίτης γενιάς χρησιµοποιούν τους

µεταφραστές, που διακρίνονται σε µεταγλωττιστές (compilers) και

διερµηνείς (interpreters):

(α) Οι διερµηνείς µεταφράζουν ολόκληρο το πρόγραµµα εντολή

προς εντολή και στη συνέχεια το πρόγραµµα εκτελείται.

(β) Ο εκδότης σύνδεσης προετοιµάζει την εκτέλεση του µετα-

φρασµένου προγράµµατος από τον µεταγλωττιστή και διερ-

µηνέα.

(γ) Ο µεταγλωττιστής µεταφράζει ολόκληρο το πρωτογενές πρό-

γραµµα σε γλώσσα µηχανής και έτσι δηµιουργείται το αντι-

κειµενικό πρόγραµµα, που προετοιµάζεται για εκτέλεση από

τον εκδότη σύνδεσης.

(δ) Οι µεταγλωττιστές είναι οι πλέον διαδεδοµένοι µεταφραστές,

γιατί καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο µνήµης, αλλά οι διερ-

µηνείς είναι ταχύτεροι.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

5.2

Αναφέρατε τις τέσσερις κατηγορίες εφαρµογών γλωσσών προγραµµα-

τισµού, επιλέγοντας από τις ακόλουθες:

επιστηµονικές, γενικής χρήσης, εµπορικές, οικονοµικές, ειδικής

χρήσης, µαθηµατικές, αλληλεπίδρασης (interactive), αναλογικές,

ψηφιακές.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

5.3

Η διαδικασία µεταγλώττισης (compilation) περιλαµβάνει τις ακό-

λουθες λειτουργίες: (α) µετατροπή του κώδικα σε κώδικα µηχανής,

(β) συντακτικό έλεγχο του προγράµµατος, (γ) διόρθωση λογικών

σφαλµάτων του προγράµµατος, (δ) δοκιµή του προγράµµατος, (ε)

εκτέλεση των λειτουργιών (α) και (β).

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

5.4
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Οι γλώσσες προγραµµατισµού έχουν αποδειχθεί τα κύρια µέσα επι-

κοινωνίας µεταξύ του ανθρώπου (χρήστη), που έχει ένα δεδοµένο πρό-

βληµα, και του υπολογιστή, που χρησιµοποιείται για να τον βοηθήσει

στην επίλυσή του. Την αλµατώδη εξέλιξη των υπολογιστών από τη

δεκαετία 1950�60 ακολούθησε η παράλληλη ανάπτυξη των γλωσσών

προγραµµατισµού. Στο βιβλίο της J. E. Sammet «Programming

Languages: History and Fundamentals» (1967) αναφέρονται 120

γλώσσες προγραµµατισµού, από τις οποίες 20 δεν χρησιµοποιούνται

πλέον, 35 χρησιµοποιούνται πολύ λίγο, 50 χρησιµοποιούνται σε ειδι-

κές εφαρµογές και µόνο 15 είναι ευρέως γνωστές και χρησιµοποιού-

νται εκτεταµένα. 

Η πρώτη ευρέως χρησιµοποιούµενη γλώσσα υψηλού επιπέδου ήταν η

FORTRAN (FORmula TRANslator). ∆ηµιουργήθηκε από τον J.

Backus το 1954. Η FORTRAN, που εξακολουθεί να διατηρεί διακε-

κριµένη θέση στις σύγχρονες γλώσσες προγραµµατισµού, προορίζε-

ται κύρια για την επίλυση επιστηµονικών και τεχνολογικών προβλη-

µάτων. Με βάση τα πρότυπα του American National Standards

Institute (ANSI) � 1966, κυκλοφορούν οι τυποποιηµένες εκδόσεις µε

γνωστότερα τα πρότυπα FORTRAN 77 (1977) και FORTRAN 90

(1991). Η τελευταία έκδοση θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιµη για παράλ-

ληλους υπολογισµούς και αποδοτική για επίλυση πολύ µεγάλων προ-

βληµάτων (σε µέγεθος και πολυπλοκότητα) σε υπολογιστικά συστή-

µατα µε πολλούς επεξεργαστές (multiprocessor systems). 

Η γλώσσα προγραµµατισµού LISP (LISt Processing), που είναι από

τις πρώτες γλώσσες που σχετίζονται µε τον συναρτησιακό προγραµ-

µατισµό (functional programming), παρουσιάσθηκε από τον J.

McCarthy (MIT) το 1959. Ο συναρτησιακός προγραµµατισµός βασί-

ζεται στον λογισµό του Church και τη συνδυαστική λογική του Curry.

Η αλγοριθµική διαδικασία επικεντρώνεται στην προσπάθεια κατα-

σκευής µίας συνάρτησης που επιλύει το δεδοµένο πρόβληµα και η
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Ποιες είναι οι διαφορές των προγραµµάτων µεταγλωττιστής, διερ-

µηνέας, συµβολοµεταφραστής;

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
5.5
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οποία είναι δυνατόν να αναφέρεται στον εαυτό της ή σε άλλες συναρ-

τήσεις. Με συνεχείς αναγωγές εκφράσεων σε άλλες ισοδύναµές τους

και ανεξάρτητα από τη σειρά που δηλώνονται οι υπάρχουσες σχέσεις,

επιτυγχάνεται η επίλυση του δεδοµένου προβλήµατος. 

Η γλώσσα προγραµµατισµού ALGOL (ALGOrithmic Language)

αναπτύχθηκε στην Ευρώπη το 1959�60. Οι γνωστότερες εκδόσεις της

είναι η ALGOL 60 και ALGOL 68. Σηµειώνεται ότι η Triplex ALGOL

60, που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο Karlsruhe, είχε τη δυνατότη-

τα ελέγχου σφαλµάτων στρογγύλευσης κατά τη διάρκεια υπολογισµών. 

Η γλώσσα COBOL (COmmon Business Oriented Language)

αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. το 1961�62 (G. Hopper), έχει υποστεί πολ-

λές µετατροπές και επεκτάσεις µέχρι σήµερα και προορίζεται κύρια

για επίλυση εµπορικών και οικονοµικών προβληµάτων που περιέχουν

µεγάλου µεγέθους όγκους δεδοµένων. 

Η γλώσσα BASIC (Beginers All�purpose Symbolic Instruction Code)

παρουσιάσθηκε το 1960�61 (J. Kemmeny, T. Kurtz) και θεωρείται µία

από τις πλέον διαδεδοµένες γλώσσες, ιδιαίτερα για αρχάριους και

απλούς χρήστες υπολογιστών. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της BASIC

στις πρώτες εκδόσεις της ήταν ότι οι εντολές έπρεπε να είναι αριθµη-

µένες κατ� αύξουσα τάξη, ενώ εκτελούντο σειριακά. Στις τελευταίες

εκδόσεις της γλώσσας αυτό δεν ισχύει και έχει υιοθετηθεί η δοµηµένη

γραφή των προγραµµάτων. Γνωστότερες εκδόσεις της γλώσσας είναι

οι: Basica, GWBASIC, Turbo BASIC, Quick BASIC, Visual BASIC. 

Η γλώσσα PL/1 κυκλοφόρησε από την ΙΒΜ (K. Ιverson) το 1966�67

και συνδυάζει χαρακτηριστικό και δεσµευµένες λέξεις από τη

FORTRAN και COBOL, µε σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των

χρηστών των δύο αυτών γλωσσών. Η PL/1 χρησιµοποιείται για επί-

λυση προβληµάτων από επιστηµονικές, τεχνολογικές και οικονοµι-

κο�διοικητικές περιοχές. 

Η γλώσσα PASCAL αναπτύχθηκε στο Πολυτεχνείο Ζυρίχης (K.

Jensen, N. Wirth) το 1971�72 ως γλώσσα γενικής χρήσης και προέρ-

χεται από έκδοση της ALGOL. Ακολουθεί τις αρχές του δοµηµένου

προγραµµατισµού και παρέχει διευκολύνσεις για τον έλεγχο της ορθό-

τητας προγραµµάτων και την αποφυγή σφαλµάτων. Η γλώσσα

SIMULA δηµιουργήθηκε στο Όσλο (O. Dahl, B. Myhrhang, A.



Nygaard) το 1965�66, προέρχεται από την ALGOL και χρησιµοποι-

είται κύρια για εφαρµογές προσοµοίωσης. 

Η γλώσσα PROLOG (PROgramming in LOGic) δηµιουργήθηκε στη

Βρετανία και στη Γαλλία τη δεκαετία 1970�80 µε σκοπό την υποστήρι-

ξη των υπολογιστών πέµπτης γενιάς. Η PROLOG θεωρείται ο βασικό-

τερος εκπρόσωπος του λογικού προγραµµατισµού και σχετίζεται άµεσα

µε τον τοµέα της Μαθηµατικής Λογικής. Στη γλώσσα αυτή επιχειρείται

η απόδειξη της αλήθειας των προτάσεων χρησιµοποιώντας δεδοµένα και

κανόνες που εισάγει ο χρήστης µε βάση αρχές του κατηγορηµατικού

λογισµού πρώτης τάξης. Η γλώσσα χρησιµοποιεί συµβολισµούς και

περιορισµούς που τίθενται από το περιβάλλον, και χρησιµοποιείται (όπως

και η LISP) ευρύτατα σε εφαρµογές της τεχνητής νοηµοσύνης. 

Η γλώσσα C αναπτύχθηκε στον DEC�PDP�11 (D. Ritchie) το

1972�73 και προήλθε από τις γλώσσες BCPL και Β, που έχουν παύ-

σει να χρησιµοποιούνται. Η γλώσσα χρησιµοποιήθηκε για την κατα-

σκευή του λειτουργικού συστήµατος Unix και το γεγονός αυτό δείχνει

την ευκολία µε την οποία η C αλληλεπιδρά µε το λειτουργικό σύστη-

µα και χειρίζεται τις διάφορες κλήσεις του. Η ύπαρξη πολύ εξειδι-

κευµένων τελεστών της C επιτρέπει την ανάπτυξη πολύ γρήγορων

εφαρµογών, που προσεγγίζουν την αντίστοιχη ταχύτητα της γλώσσας

Assembly. Για τον λόγο αυτό η C θεωρείται ως γλώσσα «ενδιάµεσου»

επίπεδου. Η ανάπτυξη της γλώσσας C++ to 1986�87 συνετέλεσε στη

διάδοση του «προσανατολισµένου σε αντικείµενα» προγραµµατι-

σµού [Object Oriented Programming (OOP)]. 

H γλώσσα SMALLTALK αναπτύχθηκε το 1975�76 και θεωρείται ως

η µόνη γλώσσα που είναι καθαρά προσανατολισµένη σε αντικείµενα.

Η πλέον γνωστή έκδοση της γλώσσας είναι η SMALLTALK 80 του

Xerox PARC. Η ενοποίηση των δοµών δεδοµένων, των δεδοµένων και

διαδικασιών που δρουν πάνω σ� αυτά σε µία οντότητα (το αντικείµε-

νο) θεωρείται βασική ιδέα του ΟΟΡ. Τα αντικείµενα προσπαθούν να

βρεθούν πιο κοντά στο οικείο περιβάλλον µας, γιατί αναπαριστούν ένα

δυναµικό σύστηµα που διέπεται από δικούς του νόµους και χαρακτη-

ρίζεται από την τρέχουσα κατάστασή του. 

Η γλώσσα MODULA σχεδιάσθηκε το 1975�76 (N. Wirth) µε κύριο

σκοπό τον προγραµµατισµό λειτουργιών χαµηλού επιπέδου. Η

MODULA θεωρείται απόγονος της PASCAL και υπερέχει αυτής στο
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ότι το πρόγραµµα χωρίζεται σε ενότητες (modules), αλλά οι ενότητες

αυτές µπορούν να συνεργασθούν µεταξύ τους ανταλλάσσοντας δεδο-

µένα. Η γλώσσα επιτρέπει πολυπρογραµµατισµό µε τη δυνατότητα

παράλληλης εκτέλεσης διεργασιών. Τελευταίες εκδόσεις της γλώσσας

είναι η MODULA�2 (1980) και MODULA�3 (1988), που επιτρέπει

τον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό (βλέπε εδάφιο 5.6). 

Η γλώσσα ADA αναπτύχθηκε το 1981�82 µε κύριο στόχο την καθιέ-

ρωση προτύπου κοινής αποδοχής, που θα εµπεριέχει στοιχεία των υπαρ-

χουσών γλωσσών προγραµµατισµού. Χρησιµοποιείται για ευρύ φάσµα

εφαρµογών και είναι ιδιαίτερα αποδοτική για παράλληλη επεξεργασία. 

Οι γλώσσες Visual BASIC και Visual C++ χρησιµοποιούν αρχές του

ενορατικού (visual) προγραµµατισµού, που παρέχει ευκολίες στο χρή-

στη από φιλικές διασυνδέσεις (interfaces) και έτοιµα αντικείµενα µε

γραφικά για να συνθέσει το πρόγραµµά του. 

Αναφέρατε δύο γλώσσες που χρησιµοποιούν αρχές ενορατικού προ-

γραµµατισµού, από τις ακόλουθες:

FORTRAN, PASCAL, C, Visual C++, ADA, PROLOG, Visual

BASIC

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

5.6

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις δεν είναι σωστές;

(α) Η γλώσσα προγραµµατισµού FORTRAN είναι ιδιαίτερα απο-

δοτική για την αριθµητική επίλυση επιστηµονικών προβλη-

µάτων µεγάλης τάξης (κλίµακας).

(β) Η PASCAL και η ADA χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή

του UNIX.

(γ) Προγράµµατα που έχουν γραφεί σε COBOL χρησιµοποιούνται

ευρύτατα σε εµπορικούς υπολογισµούς (τράπεζες, ασφαλιστι-

κές και αεροπορικές εταιρείες κτλ.). Υπάρχουν όµως προβλή-

µατα για το έτος 2000, επειδή είχαν προβλεφτεί θέσεις µόνο

για τα δύο τελευταία ψηφία της χρονολογίας, π.χ. 99 αντί 1999.

(δ) Αν επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε µια πιο φιλική προς τον

χρήστη γλώσσα προγραµµατισµού, θα επιλέξουµε τη Visual

BASIC ή τη Visual C++. 

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
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Οι αλγόριθµοι ορίζονται ως σύνολα λειτουργιών που διέπονται από

τις αρχές της ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης. Ο παραπάνω

«διαδικασιακός» ορισµός (procedural definition), που τον χρησιµο-

ποιούν οι περισσότερες γλώσσες προγραµµατισµού, αποτελεί βασική

έννοια του διαδικασιακού προγραµµατισµού και σχετίζεται άµεσα

µε τον «διαδικασιακό» αλγόριθµο, δηλαδή µία διαδικασία ή ένα

σύνολο εργασιών που δίνονται µε καθορισµένο τρόπο και σειρά στο

πρόγραµµα, και εκτελούνται προς εκπλήρωση ενός προκαθορισµένου

στόχου. Οι περισσότερες γλώσσες προγραµµατισµού που χρησιµο-

ποιούνται εκτεταµένα σήµερα για γενικού τύπου εφαρµογές είναι δια-

δικασιακές. Τα αντικειµενοστρεφή προγράµµατα µπορούν επίσης να

θεωρηθούν διαδικασιακά που χρησιµοποιούν και τα αντικείµενα ως

δοµή. Η φιλοσοφία δηµιουργίας διαδικασιών ευνοεί άµεσα τη δηµι-

ουργία και εκτεταµένη χρήση βιβλιοθηκών προγραµµάτων, που περιέ-

χουν διαδικασίες (υπορουτίνες) που σχετίζονται µε κοινά θέµατα, π.χ.

βιβλιοθήκη γραφικών. 

Μία από τις κυριότερες σύγχρονες προγραµµατιστικές αρχές είναι η

κάλυψη (κρυπτογράφηση) πληροφοριών. Η αρχή αυτή αναφέρεται

στο ότι οι λεπτοµέρειες υλοποίησης των δοµών δεδοµένων και των

διαδικασιών δεν ενδιαφέρουν τον προγραµµατιστή κατά τη δηµιουρ-

γία ή τροποποίηση του κύριου προγράµµατος. Οι σηµαντικότερες µορ-

φές κάλυψης πληροφοριών είναι:

(1) Η αφαιρετικότητα δεδοµένων (data abstraction), που αναφέρεται

στην κάλυψη δοµών και τύπων δεδοµένων που χρησιµοποιούνται, π.χ.

ο χρήστης δεν γνωρίζει συνήθως αν το άθροισµα δεδοµένων ακεραί-

ων σε ένα σηµείο του προγράµµατος καταλαµβάνει 1, 2 ή περισσότε-

ρα bytes µνήµης του υπολογιστή. 

(2) Η κάλυψη υλοποίησης διάφορων δοµών και διαδικασιών στο πρό-

γραµµα (procedural abstraction), που σηµαίνει ότι οι υπορουτίνες που

χρησιµοποιήθηκαν πρέπει να φανερώνουν µόνο την ενέργεια που εκτε-

λούν, τα απαιτούµενα δεδοµένα και το εξαγόµενο αποτέλεσµα. Η

φιλοσοφία του αφηρηµένου τύπου δεδοµένων αναφέρεται σε δοµές µε

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που ορίζονται µε γενικό και αδιαφανή

τρόπο στο χρήστη µαζί µε τις σχετικές πράξεις που αναφέρονται σ�
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αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αφηρηµένου τύπου δεδοµένων

αποτελεί το δυαδικό δένδρο αναζήτησης, που δείχνει σαφώς την κάλυ-

ψη πληροφοριών. 

Σηµειώνεται ότι ο σαφής διαχωρισµός µεταξύ των δεδοµένων, των

δοµών δεδοµένων και των νόµων που επιδρούν σ�αυτά αντικατοπτρί-

ζει την αληθή και µοναδική δυνατότητα υλοποίησης υπό µορφή υλι-

κών. Τα δεδοµένα βρίσκονται στη µνήµη του υπολογιστή, ενώ οι δια-

δικασίες επεξεργασίας δεδοµένων καθώς και οι δοµές τους βρίσκονται

στο (ή καθορίζονται από) το υλικό (hardware). Η διαφορά αυτή απο-

τελεί σηµαντικό εµπόδιο για την επέµβαση του αντικειµενοστρεφούς

(προσανατολισµένου στα αντικείµενα) προγραµµατισµού στον

µικρο�προγραµµατισµό και προγραµµατισµό «χαµηλού επιπέδου».

Συµπερασµατικά σηµειώνεται ότι ο διαδικασιακός προγραµµατισµός

προσεγγίζει τον τρόπο λειτουργίας των µηχανών Turing αλλά και τις

διαδικασίες λειτουργίας της ανθρώπινης σκέψης. H µηχανή Turing (A.

M. Turing, 1936), είναι ένα απλό αλλά γενικό µοντέλο υπολογιστή,

που µπορεί να τυποποιήσει κάθε υπολογισµό εφαρµόζοντας έναν αντί-

στοιχο αλγόριθµο. Είναι γνωστό ότι το ανθρώπινο µυαλό για την αντι-

µετώπιση δεδοµένων προβληµάτων συνήθως επιλέγει µία διαδικασία

που επεξεργάζεται ορισµένα δεδοµένα και παράγει αποτελέσµατα,

κάνοντας σαφή διαχωρισµό δεδοµένων και διαδικασίας. Τον ίδιο

τρόπο σκέψης χρησιµοποιούν υπολογιστικά συστήµατα που χειρίζο-

νται σήµατα προερχόµενα από το περιβάλλον τους.

Ο αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός (object oriented program-

ming) έχει ως βασικό σκοπό την επαναχρησιµοποίηση του κώδικα. Τα

αντικείµενα θεωρούνται αυτόνοµα προϊόντα που διοχετεύονται στην

αγορά, εάν οι προγραµµατιστές παίζουν τον ρόλο παραγωγών αλλά

και καταναλωτών των προϊόντων αυτών. Τα πλέον σηµαντικά εµπό-

δια για την υλοποίηση της παραπάνω θεώρησης είναι: (i) οι γλώσσες

αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού δεν παρέχουν δυνατότητες

δηµιουργίας και διανοµής αυτόνοµων αντικειµένων και (ii) τα «εµπο-

ρικά» αντικείµενα πρέπει να είναι δοµηµένα έτσι, ώστε να καλύπτουν

όλες τις πιθανές εκδοχές ενός προβλήµατος, διαδικασία δύσκολη από

την πλευρά του προγραµµατισµού.

Τα πρότυπα κατασκευής που χρησιµοποιήθηκαν για την παράκαµψη

των παραπάνω εµποδίων από διάφορες εταιρείες οδήγησαν στη δηµι-



ουργία πλήθους σχετικών προϊόντων, όπως π.χ. COM (Common

Object Model) της Microsoft, DSOM (Distributed System Object

Model) της IBM κτλ., για την επίλυση των προβληµάτων του αντι-

κειµενοστρεφούς προγραµµατισµού (ΟΟΡ). 

Στη συνέχεια παραθέτουµε συνοπτικά στοιχεία για τις βασικές αρχές και

τα χαρακτηριστικά του OOP. O ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να

αναζητήσει περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες στην αντίστοιχη θεµα-

τική ενότητα και στη βιβλιογραφία του πέµπτου κεφαλαίου.

Οι παραδεκτές αρχές του ΟΟΡ επιτρέπουν στα αντικείµενα να λει-

τουργούν µε βάση τρεις σηµαντικούς παράγοντες: την κληρονοµικό-

τητα, τον πολυµορφισµό και το ενδοπερίβληµα (encapsulation). Ένα

βασικό χαρακτηριστικό των αντικειµένων είναι η χρήση των µηχανι-

σµών των τάξεων (classes), µε τους οποίους δηµιουργούνται διάφο-

ροι τύποι δεδοµένων από τον χρήστη. 

Οι µηχανισµοί αυτοί διαφοροποιούν τη C++ από τη C, δεδοµένου ότι

στη γλώσσα C τα αντικείµενα καθορίζονται ως δοµές δεδοµένων, όπου

τα δεδοµένα και οι συναρτήσεις παραµένουν αποµονωµένα µεταξύ

τους, ενώ στη C++ τα αντικείµενα περιγράφονται µέσω των τάξεων

και περιλαµβάνουν εκτός από τα δεδοµένα και τις συναρτήσεις.

Ο παράγων της κληρονοµικότητας αναφέρεται στη δυνατότητα καθο-

ρισµού τύπων δεδοµένων ως υποσύνολα άλλων τύπων. Σε τελευταίες

εκδόσεις της C++ χρησιµοποιούνται ευέλικτα µοντέλα «πολλαπλής

κληρονοµικότητας» για τις τάξεις. Ο παράγων του πολυµορφισµού

αναφέρεται στη δυνατότητα κλήσης τµηµάτων συναρτήσεων µιας

τάξης αντικειµένων, χωρίς να γίνεται ακριβής προσδιορισµός των

τύπων των αντικειµένων. 

Ο όρος «ενδοπερίβληµα», που θεωρείται από τα βασικότερα χαρα-

κτηριστικά του ΟΟΡ, χρησιµοποιείται συνήθως σε διαδικασίες από-

κρυψης εσωτερικών λειτουργιών των τάξεων, έτσι ώστε να ενισχύε-

ται η ιδιότητα αφαιρετικότητας (abstraction). Αντίστοιχες µέθοδοι

του δοµηµένου προγραµµατισµού χρησιµοποιούν τεχνικές τµηµατο-

ποίησης (modules), που λειτουργούν ανεξάρτητα, έτσι ώστε να µπο-

ρεί να επιτευχθεί η κάλυψη δεδοµένων σε µέγιστο βαθµό. 

Η χρήση του αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού παρουσιάζει

σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον προγραµµατισµό µε δια-
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δικασιακές γλώσσες. Με την καθιέρωση κατάλληλων προτύπων στον

ΟΟΡ αναµένεται σύντοµα εκτεταµένη χρήση αντίστοιχων τεχνικών

προγραµµατισµού και µεθόδων ανάπτυξης σχετικών εφαρµογών, ιδι-

αίτερα στο χώρο των εµπορικών υπολογισµών. Σηµειώνεται ότι ο προ-

γραµµατισµός µε αντικείµενα δεν θεωρείται ότι είναι η πλέον φιλική

µέθοδος για την ανάπτυξη σχετικών εφαρµογών, δεδοµένου ότι προ-

ϋποθέτει συνήθως τη συγγραφή µεγάλου µεγέθους προγραµµάτων για

την εκτέλεση συνήθων εργασιών. 

Μία ταξινόµηση των κατηγοριών γλωσσών προγραµµατισµού υψη-

λού επιπέδου είναι διαδικασιακές, αντικειµενοστρεφείς και δηλωτικές

γλώσσες. Μία εναλλακτική ταξινόµηση είναι ενορατικές και µη ενο-

ρατικές γλώσσες προγραµµατισµού.

Πρόσφατες παραγωγικές µέθοδοι για ανάπτυξη εφαρµογών που χρη-

σιµοποιούν αντικείµενα και ιδιαίτερα εικόνες έχουν διαµορφώσει ένα

νέο είδος προγραµµατισµού, που καλείται «ενορατικός» προγραµ-

µατισµός (visual programming). Το είδος αυτό προγραµµατισµού

βασίζεται στο ότι οι κυριότερες µέθοδοι εκµάθησης και διδασκαλίας

του ανθρώπου αναφέρονται κατά πρώτο λόγο στις εικόνες και κατά

δεύτερο λόγο στις λέξεις και στα αντικείµενα. Τα εργαλεία ανάπτυξης

εφαρµογών που βασίζονται περισσότερο στις εικόνες και λιγότερο στη

συγγραφή προγραµµάτων θεωρούνται περισσότερο παραγωγικά και

οικεία στους προγραµµατιστές. Αντιπροσωπευτικό εκπρόσωπο των

γλωσσών ενορατικού προγραµµατισµού αποτελεί η γλώσσα Visual

BASIC της εταιρείας Microsoft. Σηµαντικό πλεονέκτηµα του ενορα-

τικού προγραµµατισµού αποτελεί η χαρακτηριστική ευκολία µε την

οποία οι προγραµµατιστές µπορούν να εξετάσουν την ιεραρχία αντι-

κειµένων των εφαρµογών και τις υφιστάµενες σχέσεις µεταξύ τους.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εργαλεία του ενορατικού προγραµµα-

τισµού αναπαριστούν µε µεγαλύτερη πιστότητα τις δοµές εφαρµογών

σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες διαδικασιακές γλώσσες, που βασίζο-

νται αποκλειστικά στα κείµενα του πηγαίου κώδικα. Ο παραδοσιακός

τρόπος εµφάνισης δεδοµένων, δηλαδή η εµφάνιση πεδίων σε έναν

πίνακα ή σε οθόνη µε παράθεση πεδίων, στις τεχνικές ιδεατού προ-

γραµµατισµού αντικαθίσταται από αντίστοιχες αυτοµατοποιηµένες

λειτουργίες γραφικών, που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν σε δια-

φορετικές εφαρµογές. 



Η ιδιαίτερη σχέση του ενορατικού προγραµµατισµού και του

αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού καταφαίνεται επίσης στις

δυνατότητες της γλώσσας Visual C++, όπου ο κώδικας µπορεί να επα-

ναχρησιµοποιηθεί µε αποτέλεσµα την άµεση ελάττωση του χρόνου

ανάπτυξης εφαρµογών. 

Οι τελευταίες εκδόσεις των διαδικασιακών γλωσσών παρέχουν τη

δυνατότητα αυτόµατης µετατροπής προγραµµάτων, που µπορούν να

τρέξουν σε σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα (Windows '98) για διά-

φορες σχετικές εφαρµογές (QuickWin). Οι γλώσσες ενορατικού προ-

γραµµατισµού είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τα σύγχρονα λειτουρ-

γικά συστήµατα και η σχεδίαση των σχετικών µέσων επικοινωνίας

(interfaces) είναι εύκολη και σύντοµη. Για παράδειγµα ο προγραµµα-

τισµός για µία ολοκληρωµένη επεξεργασία ενός προβλήµατος επι-

τρέπει να µπορούν να διατηρήσουν τα δεδοµένα του σε µία βάση SQL

(Structured Query Language), να τα ανακτούν µέσω µίας κατάλληλης

γλώσσας προγραµµατισµού (π.χ. COBOL) και να χρησιµοποιούν τη

γλώσσα Visual BASIC για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων µέσω

προγραµµάτων κάτω από Windows. Εναλλακτικά σε ορισµένες εφαρ-

µογές µεγάλα τµήµατα προγραµµάτων είναι γραµµένα σε FORTRAN,

ενώ για τη δηµιουργία γραφικών χρησιµοποιούνται υπορουτίνες της

C. Στην περίπτωση συνδυασµού γλωσσών προγραµµατισµού για την

ανάπτυξη εφαρµογών, παρά τις πολύπλευρες δυνατότητες και τα πλε-

ονεκτήµατά τους, θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα ορισµένες ανε-

πιθύµητες ενέργειες που είναι δυνατόν να προκύψουν. Ένα µεγάλο

σύνολο γνωστών γλωσσών προγραµµατισµού (FORTRAN, COBOL,

PL/1 κτλ.) µε ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά αποτελούν τη λεγόµε-

νη τρίτη γενιά. 

Ο όρος γλώσσες τέταρτης γενιάς (4th Generation Languages) χρη-

σιµοποιείται για ένα σύνολο εργαλείων ανάπτυξης εφαρµογών που

διαθέτουν εξελιγµένες δυνατότητες οθονών και εκτυπώσεων και απο-

τελούν ολοκληρωµένα περιβάλλοντα ανάπτυξης. 

Ο όρος πέµπτη γενιά αναφέρεται κύρια σε νέα εργαλεία ανάπτυξης

για εφαρµογές τεχνητής νοηµοσύνης, ερευνητικές προσπάθειες που

πρωτοεµφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας 1980�90 κύρια στην

Ιαπωνία, αλλά και στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη (ESPRIT Project),

και δεν είχαν την προβλεπόµενη επιτυχία. 
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Οι µη διαδικασιακές γλώσσες χαρακτηρίζονται και ως γλώσσες

«πολύ υψηλού επιπέδου» [Very High Level Language (VHLL)]. Στις

γλώσσες αυτές ένα πρόγραµµα αποτελείται από σχέσεις που περιγρά-

φουν τα συστατικά του προβλήµατος και τους συσχετισµούς που

υπάρχουν µεταξύ τους. Οι λύσεις των προβληµάτων προκύπτουν από

τις παραπάνω πληροφορίες και µε βάση έναν εσωτερικό «µηχανισµό

εξαγωγής συµπερασµάτων» (inference�engine) που διαθέτει η γλώσ-

σα. Σηµειώνεται ότι οι µη διαδικασιακές γλώσσες µετά από την ανεύ-

ρεση µίας λύσης δεν τερµατίζουν την εκτέλεση, αλλά η γλώσσα επα-

ναεξετάζει τις σχέσεις που περιγράφουν το πρόβληµα προκειµένου να

ανακαλύψει άλλες πιθανές λύσεις. Το πρόγραµµα τερµατίζεται µόνο

όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες ανεύρεσης λύσεων.

Οι µη διαδικασιακές γλώσσες περιλαµβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

(i) Γλώσσες προσανατολισµένες σε αντικείµενα [Object Oriented

Languages (OOL)], όπως π.χ. Visual BASIC, C++, Borland

Delphi κ.ά.

(ii) Γλώσσες οπτικού προγραµµατισµού [Visual Programming

Languages (VPL)], όπως π.χ. Microsoft Visual BASIC και Visual

C++, Borland C++ Builder, Sybase Power ++. Στην κατηγορία

αυτή ανήκουν οι γλώσσες για το ∆ιαδίκτυο: Sun Java Workshop,

IBM Visual Age κ.ά. 

(iii) Περιγραφικές γλώσσες προγραµµατισµού [Descriptive

Languages (DL)], όπως π.χ. PROLOG. 

Αναφέρατε τα τρία κύρια είδη προγραµµατισµού, από τα ακόλουθα: 

διαδικασιακός, πολυµορφικός, ενορατικός, επιστηµονικός, αντι-

κειµενοστρεφής, εµπορικός

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

5.8

Να επιλεγούν οι τρεις σηµαντικοί παράγοντες για τη λειτουργία αντι-

κειµένων στον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό (OOP), από τους

ακόλουθους: 

κληρονοµικότητα, ενόραση, ταχύτητα, πολυµορφισµός, ενδοπε-

ρίβληµα, φλοιός

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

5.9
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Ο προγραµµατιστής αρχικά πρέπει να καθορίσει το ακριβές πρόβλη-

µα που πρέπει να λυθεί και τον τύπο πληροφορίας που χρειάζεται,

καθώς επίσης και το διαθέσιµο εξοπλισµό του υπολογιστικού συστή-

µατος. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι φάσεις που πρέπει

να ενδιαφέρουν τον προγραµµατιστή κατά την ανάπτυξη ενός προ-

γράµµατος.

1. Αλγόριθµος: Η κατασκευή του αλγόριθµου, δηλαδή της µεθόδου

λύσης, είναι η φάση που απαιτεί δηµιουργική σκέψη. Ο προγραµ-

µατιστής πρέπει πρώτα να διατυπώσει τον αλγόριθµο σε γενικές

γραµµές, για να µπορεί να βρει πιθανές εναλλακτικές λύσεις.

2. ∆ιάγραµµα ροής ή ∆ιάγραµµα δοµής: Το επόµενο βήµα είναι η

δηµιουργία ενός διαγράµµατος ροής ή διαγράµµατος δοµής από

τον αλγόριθµο. Χρησιµοποιώντας κατάλληλα δεδοµένα ο προ-

γραµµατιστής µπορεί τότε να ελέγξει τη λογική της προτεινόµενης

µεθόδου λύσης.

3. Κωδικοποίηση σε γλώσσα υψηλού επιπέδου: Η ακολουθία των

λειτουργιών που περιγράφηκαν στο διάγραµµα ροής ή διάγραµµα

δοµής κωδικοποιείται σε γλώσσα προγραµµατισµού.

1 3 15 . 6  ∂ π ¢ ∏  ¶ ƒ √ ° ƒ∞ ª ª ∞∆ π ™ ª √ À  /  5 . 7  ∞ ƒ Ã ∂ ™  ∞ ¡ ∞ ¶ ∆ À • ∏ ™  ¶ ƒ √ ° ƒ∞ ª ª ∞∆ ø ¡

Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις που αναφέρονται στον OOP είναι

λανθασµένες;

(α) H κληρονοµικότητα αναφέρεται στη δυνατότητα καθορισµού

τύπων δεδοµένων ως υποσύνολο άλλων τύπων.

(β) O πολυµορφισµός δεν τερµατίζει την εκτέλεση του προγράµ-

µατος έως ότου εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες ανεύρεσης

λύσεων.

(γ) Tο ενδοπερίβληµα χρησιµοποιείται για να διαχωρίζει τα δεδο-

µένα από τις διαδικασίες επεξεργασίας.

(δ) O πολυµορφισµός µπορεί να καλέσει τµήµατα συναρτήσεων

µίας τάξης αντικειµένων χωρίς να προσδιορίζει επακριβώς τον

τύπο των αντικειµένων.

(ε) Tο ενδοπερίβληµα χρησιµοποιείται σε διαδικασίες απόκρυ-

ψης εσωτερικών λειτουργιών των τάξεων.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
5.10
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4. Προετοιµασία εισόδου: Οι οδηγίες προετοιµάζονται σε κατάλλη-

λο τύπο για να εισαχθούν στον υπολογιστή, π.χ. άµεση είσοδος από

ένα πληκτρολόγιο (key board) τερµατικού.

5. Μεταγλώττιση: Το πρωτογενές πρόγραµµα δίνεται στον υπολο-

γιστή και µετατρέπεται σε γλώσσα µηχανής. Συγχρόνως, ο µετα-

γλωττιστής ελέγχει το πρωτογενές πρόγραµµα για γραµµατικά

σφάλµατα (π.χ. λάθη στην ορθογραφία εντολών) και συντακτικά

σφάλµατα (π.χ. λάθη στην αλληλουχία εντολών ή εντολές που λεί-

πουν). Σε περίπτωση τέτοιων λαθών δίνονται µηνύµατα γνωστά ως

διαγνωστικά (diagnostics).

6. ∆ιορθώσεις: Τα συντακτικά και γραµµατικά σφάλµατα διορθώ-

νονται και για το πρωτογενές πρόγραµµα επαναλαµβάνεται η δια-

δικασία της µεταγλώττισης. Το εκτελέσιµο πρόγραµµα εκτελείται

µόνο όταν το πρόγραµµα είναι συντακτικά σωστό. Η γενική διαδι-

κασία της διόρθωσης (debugging) ακολουθεί συνήθως τη µέθοδο

διαδοχικών αποµακρύνσεων των σφαλµάτων µετά από σειρά αντί-

στοιχων µεταγλωττίσεων του προγράµµατος.

7. ∆ιαδικασία δοκιµής: Ο µεταγλωττιστής µπορεί να ανιχνεύει µόνο

λάθη στη σύνταξη και όχι στη λογική του προγράµµατος. Η δηµι-

ουργία οδηγιών που είναι λογικά ορθές και στη σωστή σειρά (προς

το παρόν) είναι έργο του προγραµµατιστή. Λάθη λογικής που

παραµένουν στο πρόγραµµα µπορούν να βρεθούν εξετάζοντας την

έξοδο. Κατά τη διάρκεια δοκιµής (testing), εκτός από συνηθισµέ-

να δεδοµένα που µπορεί να δεχθεί το πρόγραµµα, είναι δυνατόν να

δοθούν σκόπιµα λάθη για να διαπιστωθεί ότι το πρόγραµµα µπο-

ρεί να τα εντοπίσει. Εάν το πρόγραµµα δεν ξεχωρίζει έγκυρα από

µη έγκυρα δεδοµένα, τότε ο προγραµµατιστής πρέπει να επαναε-

λέγξει και να διορθώσει κατάλληλα τον αλγόριθµο.

Αναφέρατε τις επτά διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης προγραµµάτων επι-

λέγοντας από τις ακόλουθες:

αλγόριθµος, µοντελοποίηση, επεξεργασία, διάγραµµα δοµής,

κωδικοποίηση, γραφήµατα, προετοιµασία εισόδου, µεταγλώττι-

ση, διόρθωση, αναδροµικότητα, δοκιµή, προετοιµασία εξόδου,

πολυπλοκότητα

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
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Υποθέτοντας ότι οι γενικοί όροι προβληµάτων που πρόκειται να

λυθούν από τον υπολογιστή είναι γνωστοί, µπορούµε να σχηµατί-

σουµε γενικά σχέδια για τις λύσεις των προβληµάτων και στη συνέ-

χεια να ελαττώσουµε κάθε λύση σε µία σειρά από διακεκριµένα

βήµατα σε κάποια ιδιαίτερη ακολουθία. Μία τέτοια λεπτοµερειακή

λύση συνήθως καλείται αλγόριθµος. Για την επίδειξη της ακολου-

θίας των βηµάτων µε ένα διαγραµµατικό τύπο οι προγραµµατιστές

χρησιµοποιούν συχνά ένα διάγραµµα ροής (flow chart). Πρέπει να

σηµειωθεί ότι, αν και τα διαγράµµατα ροής δίνουν µία πολύ απλή

προσέγγιση για το σχεδιασµό προγραµµάτων, δεν θεωρούνται ότι

είναι τα καλύτερα µέσα για την τεκµηρίωση (documentation) των

προγραµµάτων.

Εναλλακτικούς τρόπους αποτελούν τα δενδροειδή διαγράµµατα

(tree�charts), οι πίνακες αποφάσεων (decision tables), τα διαγράµµα-

τα HIPO (Hierarchical Input Process Output), τα διαγράµµατα

Warnier�Orr, τα διαγράµµατα δοµής (structure plans) κτλ.

Το πρώτο τυπικό διάγραµµα ροής αποδίδεται στον πρωτοπόρο ερευ-

νητή J. von Neumann (1945) και ιδέα της µεθόδου είναι να βοηθήσει

τον προγραµµατιστή να παρουσιάσει τις ιδέες του, µε έναν ορατό δισ-

διάστατο τύπο, για το πώς θα οργανώσει την ακολουθία βηµάτων ή

γεγονότων που είναι απαραίτητα για τη λύση ενός προβλήµατος από

τον υπολογιστή. Το διάγραµµα ροής δείχνει τη γενική ακολουθία των

γεγονότων µε τα οποία µπορεί να λυθεί το πρόβληµα και δείχνει το

επίπεδο της λεπτοµέρειας που απαιτείται να δοθεί στον υπολογιστή.

Για τους σκοπούς αυτούς χρησιµοποιούνται διάφορα γεωµετρικά σχή-

µατα µε ορισµένη σηµασία, σαν αυτά του Σχήµατος 5.1.

1 3 35 . 8  ° ∂ ¡ π ∫ ∞  ¢ π ∞ ° ƒ∞ ª ª ∞∆∞  ƒ √ ∏ ™

Aρχή ή Tέλος

Eκτέλεση ενέργειας

Aπόφαση (απάντηση: ναι / όχι)

Eίσοδος – έξοδος

Συνδετικό σύµβολο
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Τα διάφορα σύµβολα ενός διαγράµµατος ροής συνδέονται µε συνεχείς

γραµµές και χρησιµοποιούνται τόξα για να δείξουν τη διεύθυνση (ροή) των

γεγονότων. Ένα συµπληρωµένο διάγραµµα ροής δεν είναι ένα συµπλη-

ρωµένο πρόγραµµα, αλλά αποτελεί µια βοήθεια για τον προγραµµατισµό.

Προτού δοθεί ένα πρόβληµα για λύση στον υπολογιστή, θα πρέπει να

προηγηθούν τουλάχιστον τρεις φάσεις, που διαδοχικά περιλαµβάνουν τη

δηµιουργία του αλγόριθµου, τη δηµιουργία κάποιου βοηθητικού δια-

γράµµατος και τελικά, εφόσον η λογική του προγράµµατος αποδειχθεί

σωστή, την κωδικοποίηση σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού. Συνι-

στάται η εγγραφή διαγραµµάτων µε «υψηλού επιπέδου» πληροφορίες.

Παράδειγµα 5.1: Καταµέτρηση πληθυσµού. Ας υποθέσουµε ότι έχει

γίνει µία καταµέτρηση πληθυσµού σε µία ορισµένη περιοχή και ότι οι

πληροφορίες που ελήφθησαν από την καταµέτρηση έχουν τοποθετη-

θεί σε διάφορες εγγραφές (records) ενός αρχείου (file). Μία τέτοια

εγγραφή µπορεί να περιέχει δεδοµένα, όπως όνοµα, διεύθυνση, φύλο,

ηλικία, επάγγελµα κτλ. κάθε ατόµου που καταµετρήθηκε. Ας υποθέ-

σουµε επίσης ότι το ζητούµενο πρόβληµα είναι να βρούµε τον αριθµό

των ενηλίκων µεταξύ 21 και 26 χρόνων στην περιοχή που έγινε η

καταµέτρηση. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να παρασταθεί µε το επόµε-

νο διάγραµµα ροής.

Ο µετρητής της ηλικίας πρέπει να γίνει µηδέν στην αρχή του προ-

γράµµατος και ο προγραµµατιστής πρέπει να φροντίσει να διαβαστεί

άλλη εγγραφή, αν η ηλικία στην εγγραφή που εξετάζεται είναι µικρό-

τερη του 21 ή µεγαλύτερη του 26, καθώς επίσης να τερµατίσει κατάλ-

ληλα το πρόγραµµα αν δεν υπάρχει άλλη εγγραφή. Αυτό συνήθως

γίνεται περιλαµβάνοντας στο τέλος του αρχείου εγγραφών µία επι-

πρόσθετη εγγραφή που περιέχει κάποιους ειδικούς χαρακτήρες. Μόνο

όταν διαβαστεί η ειδική αυτή πληροφορία το πρόγραµµα τερµατίζε-

ται γράφοντας συνήθως ένα κατάλληλο µήνυµα (EOF).

Αναφέρατε τέσσερα βοηθητικά µέσα προσέγγισης για τον σχεδιασµό

προγραµµάτων, επιλέγοντας τις σωστές απαντήσεις από τις ακόλουθες:

δενδροειδή διαγράµµατα, λογικά διαγράµµατα, λογικές πύλες,

διαγράµµατα HIPO και Warnier� Orr, γραφικές παραστάσεις,

διαγράµµατα δοµής, µαθηµατικοί πίνακες, πίνακες αποφάσεων,

βοηθητικά προγράµµατα

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

5.12



5.9 ¢È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

Τα διαγράµµατα αυτά ουσιαστικά αποτελούν µια γλώσσα επικοινω-

νίας, που ευνόητα η κατανόησή της είναι πληρέστερη όταν ένας µεγά-

λος αριθµός από λέξεις ή σύµβολα µεταφέρει αντίστοιχες ερµηνείες

στον αναγνώστη, µε τρόπο ακριβή και λογικό, έτσι ώστε να είναι

«γραµµατικά» σωστές.

Το διάγραµµα συστηµάτων (systems charting), που συχνά επίσης

αναφέρεται ως διάγραµµα ροής συστηµάτων, είναι ένας γενικός όρος

για έναν αριθµό τρόπων που περιγράφουν γραφικά την εκτέλεση ορι-

σµένων διαδικασιών. Στο διάγραµµα ροής των συστηµάτων επεξερ-

γασίας δεδοµένων τα σύµβολα παριστάνουν την ακολουθία λειτουρ-
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γίας και τη ροή δεδοµένων. Τα διαγράµµατα ροής που κατασκευάζο-

νται κατάλληλα δείχνουν τις εσωτερικές σχέσεις που υπάρχουν µετα-

ξύ διάφορων σταθµών επεξεργασίας δεδοµένων και οι ακολουθίες λει-

τουργιών (παρά τα ανεξάρτητα βήµατα) µπορούν να αναλυθούν και

συχνά να βελτιωθούν. Τα διάφορα είδη διαγραµµάτων διαφέρουν ως

προς τον σκοπό τους, το επίπεδο λεπτοµέρειας, τον αριθµό διαθέσι-

µων συµβόλων και τους υπεύθυνους στους οποίους απευθύνονται.

Το λογισµικό διαχείρισης έργων (project management software) επι-

τρέπει στους χρήστες να δηµιουργούν σχετικά προγράµµατα, χρονο-

διαγράµµατα και να κατανέµουν προσωπικό και αντίστοιχους πόρους

για την εκτέλεση προγραµµατισµένων έργων. Η σταδιακή πορεία των

έργων µπορεί να ελεγχθεί και αν χρειασθεί να γίνει νέα κατανοµή προ-

σωπικού και πόρων. Τα παραπάνω πακέτα επιτρέπουν τη δηµιουργία

των διαγραµµάτων PERT και Gantt.

Τα διαγράµµατα PERT (Program Evaluation and Review Technique)

παρέχουν µία βασική προσέγγιση µεθόδων σχεδιασµού, αξιολόγησης

και επανεξέτασης της προόδου ενός έργου, ενώ τα διαγράµµατα

Gantt δίνουν πληροφορίες για την προγραµµατισµένη χρονική διάρ-

κεια των έργων και δείχνουν σε ποια µέρη της ανάπτυξης ενός έργου

µπορεί να συµβεί επικάλυψη. Οι αναλυτές συστηµάτων χρησιµοποι-

ούν εκτεταµένα για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων ειδι-

κά εργαλεία λογισµικού, γνωστά ως CASE (Computer Assisted

Software Engineering).



™‡ÓÔ„Ë

� Συµβολοµεταφραστής (assembler) είναι ένα ειδικό πρόγραµµα που

µεταφράζει το πρόγραµµα µίας συµβολικής γλώσσας σε γλώσσα

µηχανής, δηλαδή τη γλώσσα που αναγνωρίζει η µηχανή και στη

συνέχεια το «συναρµολογεί» πάλι στην κύρια µνήµη έτοιµο για

εκτέλεση. 

� Μεταγλωττιστής (compiler) είναι ένα πολύπλοκο πρόγραµµα στη

µνήµη του υπολογιστή που µεταφράζει τις οδηγίες ενός προγράµ-

µατος γλώσσας «υψηλού επιπέδου» σε αντίστοιχες οδηγίες επι-

πέδου µηχανής και εκτελεί το πρόγραµµα. 

� Πρωτογενές (source) πρόγραµµα είναι το σύνολο οδηγιών του

προγράµµατος, όπως τις γράφει ο προγραµµατιστής, ενώ οι αντί-

στοιχες οδηγίες επιπέδου µηχανής αποτελούν το εκτελέσιµο ή

αντικειµενικό (object) πρόγραµµα. 

� Οι γλώσσες προγραµµατισµού περιλαµβάνουν τρεις βασικούς

τύπους: τις γλώσσες «µηχανής», τις συµβολικές (assembly) γλώσ-

σες και τις γλώσσες «υψηλού» επιπέδου.

� Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου ταξινοµούνται σε τέσσερις κατηγο-

ρίες εφαρµογών: επιστηµονικές, εµπορικές, ειδικής χρήσης και

αλληλεπίδρασης (interactive).

� Στις σηµαντικότερες γλώσσες προγραµµατισµού περιλαµβάνονται

οι ακόλουθες: FORTRAN, LISP, ALGOL, COBOL, BASIC, PL/1,

PASCAL, PROLOG, C, SMALLTALK, MODULA, ADA, Visual

BASIC, Visual C++.

� Τα κύρια είδη προγραµµατισµού είναι διαδικασιακός (procedural),

αντικειµενοστρεφής (object oriented) και ενορατικός (visual) προ-

γραµµατισµός.

� Μία σύγχρονη προγραµµατιστική αρχή είναι η «απόκρυψη» πλη-

ροφοριών, που περιλαµβάνει την «αφαιρετικότητα» δεδοµένων και

την απόκρυψη υλοποίησης δοµών και διαδικασιών.

� Τα αντικείµενα στον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό λει-

τουργούν µε βάση τρεις σηµαντικούς παράγοντες: κληρονοµικό-

τητα, πολυµορφισµό και ενδοπερίβληµα.
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� Οι αρχές ανάπτυξης προγραµµάτων περιλαµβάνουν τις ακόλου-

θες φάσεις: κατασκευή αλγορίθµου, δηµιουργία αντίστοιχου δια-

γράµµατος δοµής, κωδικοποίηση σε γλώσσα υψηλού επιπέδου,

προετοιµασία εισόδου, διαδικασία εύρεσης συντακτικών λαθών,

διόρθωση και µεταγλώττιση και διαδικασία δοκιµής.

� Τα διαγράµµατα ροής (flow charts) χρησιµοποιούνται ως βοηθητικά

εργαλεία για τη διευκόλυνση συγγραφής και τεκµηρίωση (documen-

tation) προγραµµάτων. Εναλλακτικούς τρόπους τεκµηρίωσης αποτε-

λούν τα δενδροειδή διαγράµµατα, οι πίνακες αποφάσεων, τα δια-

γράµµατα HIPO και Warnier�Orr, τα διαγράµµατα δοµής κτλ.

� Τα διαγράµµατα συστηµάτων αποτελούν µία γλώσσα επικοινω-

νίας και περιγράφουν γραφικά την εκτέλεση ορισµένων διαδικα-

σιών. Τα διαγράµµατα PERT παρέχουν µία βασική προσέγγιση

µεθόδων σχεδιασµού, αξιολόγησης και επανεξέτασης της προό-

δου ενός έργου, ενώ τα διαγράµµατα Gantt δίνουν πληροφορίες

για τα χρονοδιαγράµµατα των έργων και δείχνουν τυχόν επικαλύ-

ψεις σε ορισµένα µέρη ανάπτυξης ενός έργου.
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Παρατήρηση:
Το βιβλίο [5.3] αποτελεί ένα
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Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι υπολογιστικών συστηµάτων, τα λει-

τουργικά συστήµατα και το λογισµικό συστηµάτων. Παρουσιάζονται

επίσης τα συστήµατα πολυπρογραµµατισµού, χρονοµερισµού, πραγ-

µατικού χρόνου και περιγράφονται συνοπτικά τα συστήµατα δικτύων

υπολογιστών και κατανεµηµένης επεξεργασίας.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Με την ολοκλήρωση µελέτης του έκτου κεφαλαίου θα µπορείτε να:

� περιγράφετε τέσσερις βασικούς τύπους υπολογιστικών συστηµάτων

� δίνετε τον ορισµό του λειτουργικού συστήµατος και του λογισµικού

συστηµάτων

� περιγράφετε το λειτουργικό περιβάλλον «παραθύρων» (windows)

και το λειτουργικό σύστηµα UNIX

� περιγράφετε τα συστήµατα πολυπρογραµµατισµού, χρονοµερισµού,

πραγµατικού χρόνου

� εξηγείτε τι είναι τα συστήµατα δικτύων υπολογιστών και τα συστή-

µατα κατανεµηµένης επεξεργασίας

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

� λειτουργικό σύστηµα

(operating system)

� µαζική επεξεργασία

� πολυπρογραµµατισµός

� πραγµατικός χρόνος 

(real time)

� χρονοµερισµός 

(time sharing)

� ασυµφωνία ταχυτήτων

� αυτόνοµος ετεροχρονισµός

� δορυφόροι υπολογιστές

� ιδεατή µνήµη

� διαχείριση µνήµης

� παράθυρα (windows)

� εικονίδια

� δροµέας οθόνης (cursor)

� ποντίκι (mouse)

� UNIX

� εποπτικό τµήµα

� έλεγχος µεταφοράς

� δίκτυο υπολογιστών

(network)

� κατανεµηµένη επεξεργασία

(distributed processing)

6∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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Οι χρήστες επικοινωνούν µε ένα υπολογιστικό σύστηµα µέσω ενός λει-

τουργικού συστήµατος (operating system). Υπάρχουν διάφοροι τύποι

υπολογιστικών συστηµάτων, όπως τα συστήµατα µαζικής επεξεργα-

σίας (batch processing), πολυπρογραµµατισµού (multiprogramming),

διαµερισµού χρόνου (time sharing), πραγµατικού χρόνου (real time).

Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι λόγοι ύπαρξης και τα χαρακτηριστικά

των παραπάνω συστηµάτων.

Η αρχική σύνθεση (configuration) ενός υπολογιστικού συστήµατος,

όσον αφορά τον µηχανικό εξοπλισµό του, περιλάµβανε ένα µηχάνηµα

εισόδου (αναγνώστη καρτών ή χαρτοταινίας), µία κεντρική µονάδα

επεξεργασίας (CPU), ένα µηχάνηµα εξόδου, συνήθως έναν εκτυπωτή

γραµµών και µία κονσόλα, που επέτρεπε να δοθούν άµεσα οι οδηγίες

στη CPU και που έδειχνε επίσης τους υπολογισµούς ή τους χειρισµούς

δεδοµένων που γίνονται µέσα στη CPU.

Ένας από τους κυριότερους λόγους εξέλιξης των υπολογιστικών συστη-

µάτων αποδίδεται στη διαφορά ταχυτήτων των επεξεργαστών και των

σχετικά αργών περιφερειακών µονάδων. Στα πρώτα υπολογιστικά

συστήµατα οι ταχύτητες των εσωτερικών επεξεργασιών ήταν πολύ

αργότερες και υπήρχε µικρή διαφορά µεταξύ των ταχυτήτων των µηχα-

νηµάτων εισόδου/εξόδου και του κεντρικού επεξεργαστή.

Η διαφορά στην ταχύτητα της CPU και των διάφορων µέσων εισόδου

καλείται «ασυµφωνία ταχυτήτων» (speed miss�match) και µπορεί

να υποχρεώσει µερικές φορές τη CPU να παραµείνει αδρανής (αν δεν

υπάρχουν άλλες λειτουργίες για εκτέλεση) µέχρι να δεχθεί τους επόµε-

νους χαρακτήρες (δεδοµένα) από τη µονάδα εισόδου.

Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια για τη βελτίωση της απόδοσης των

µονάδων εισόδου/εξόδου έγινε µε την ανάπτυξη και τη χρήση της

µαγνητικής ταινίας. Οι πληροφορίες που µπορούσαν να µεταφερθούν

στον επεξεργαστή από µία µαγνητική ταινία είχαν ταχύτητες περίπου

20.000�300.000 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο. Με παρόµοιο τρόπο, τα

αποτελέσµατα που παίρνονταν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας µπο-

ρούσαν να µεταφερθούν µε την ίδια παραπάνω ταχύτητα σε µια µαγνη-

τική ταινία, που στη συνέχεια µπορούσε να αποτελέσει την έξοδο, µέσω

ενός εκτυπωτή γραµµών.
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Η τεχνική αυτή επεξεργασίας έχει ως ιδέα τη συλλογή µίας δέσµης

(batch) προγραµµάτων σε µία ορισµένη χρονική στιγµή και την τοπο-

θέτησή τους (ανάγνωση) σε µία ταινία εισόδου, έτσι ώστε να σχηµα-

τισθεί µία σειρά από προγράµµατα. Ο κεντρικός επεξεργαστής, όταν

τελειώσει την επεξεργασία ενός προγράµµατος, αρχίζει την επεξερ-

γασία του αµέσως επόµενου από τη σειρά προγραµµάτων της ταινίας

εισόδου. Η µέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως συγκεντρωτική ή µαζι-

κή επεξεργασία.

Η µαζική επεξεργασία ή επεξεργασία κατά δέσµες (batch�processing)

αναφέρεται γενικά στην επεξεργασία οµάδων (συνήθως οµοειδών)

δεδοµένων ή δεσµών δεδοµένων µε βάση ορισµένη χρονική περίοδο.

Σε µία εφαρµογή τέτοιας επεξεργασίας τα στοιχεία εισόδου µερικές

φορές εισέρχονται από υπολογιστές, ή τερµατικά, που δεν είναι συν-

δεδεµένοι µε την κύρια CPU (offline operation). Η µαζική επεξεργα-

σία κάνει αποδοτική χρήση του διαθέσιµου υπολογιστικού χρόνου για

µερικές εφαρµογές, αλλά χρησιµοποιεί δεδοµένα που θεωρούνται

έγκυρα και ενηµερωµένα έως τη χρονική στιγµή επεξεργασίας του

συνόλου των προγραµµάτων. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της συγκε-

ντρωτικής ή µαζικής επεξεργασίας είναι ο εύκολος έλεγχος της ροής

εργασιών του συστήµατος, η σχετική ασφάλεια και η επαναλειτουρ-

γία σε περιπτώσεις σφαλµάτων.

Η «διαλογική επεξεργασία» (interactive processing) επιτρέπει την

άµεση επεξεργασία δεδοµένων από τη στιγµή της δοσοληψίας. Ένας

τύπος διαλογικής επεξεργασίας είναι η «επεξεργασία δοσοληψιών»

(transaction processing), που επιτρέπει άµεσα την εισαγωγή δεδοµέ-

νων και την ολοκλήρωση της δοσοληψίας.
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Αναφέρατε τους τέσσερις γνωστότερους τύπους υπολογιστικών συστη-

µάτων, επιλέγοντας από τους ακόλουθους:

µαζική επεξεργασία, πολυεπεξεργασία, πολυπρογραµµατισµός,

δίκτυα υπολογιστών, δορυφορικοί υπολογιστές, διαµερισµός χρό-

νου ή χρονοµερισµός (TS), πραγµατικός χρόνος (real time), προ-

σωπικοί υπολογιστές (PC).

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
6.1
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Οι µικρότεροι υπολογιστές (επεξεργαστές) που χρησιµοποιούνται σε

ένα υπολογιστικό σύστηµα καλούνται «δορυφόροι» (satellite) υπο-

λογιστές και λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο για λογαριασµό του

κύριου επεξεργαστή του υπολογιστικού συστήµατος. Η χρήση ενός

τέτοιου υπολογιστικού συστήµατος µπορεί να γίνει αποδοτικότερη,

επειδή οι λειτουργίες της εισόδου�εξόδου και επεξεργασίας µπορούν

να γίνουν ανεξάρτητα. Με αυτό τον τρόπο διάφορες οµάδες προ-

γραµµάτων (batches) µπορούν να επικαλυφθούν και ενώ π.χ. ένας

δορυφορικός υπολογιστής µπορεί να τυπώνει την έξοδο για µία οµάδα

προγραµµάτων, ο κεντρικός επεξεργαστής µπορεί να επεξεργαστεί µία

δεύτερη οµάδα και ένας άλλος δορυφορικός υπολογιστής να διαβάζει

µία τρίτη οµάδα.

Συστήµατα µε απευθείας επικοινωνία: η τεχνική επεξεργασίας µε

απευθείας επικοινωνία (on�line processing) παρέχει τη δυνατότητα

άµεσης επικοινωνίας µεταξύ χρηστών και υπολογιστή. Η επικοινωνία

γίνεται µε σύνδεση των τερµατικών µε τον κεντρικό υπολογιστή µέσω

κατάλληλων καλωδίων, τηλεφωνικών γραµµών, δορυφορικών σηµά-

των κτλ. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα απευθείας προσπέλασης

αρχείων δεδοµένων και άµεσης ενηµέρωσης των περιεχοµένων τους.

Τα βασικά πλεονεκτήµατα της τεχνικής αυτής είναι ολοκληρωτική

χρήση του συστήµατος από τους χρήστες, βελτίωση ακρίβειας δεδο-

µένων και ενηµέρωσης αρχείων, µείωση κόστους προετοιµασίας δεδο-

µένων, άµεση παροχή πληροφοριών, ελαχιστοποίηση εργασιών ρου-

τίνας και γραφειοκρατίας. Τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής απευθείας

επικοινωνίας θεωρούνται µειονεκτήµατα της επεξεργασίας κατά

δέσµες και αντίστροφα.

6.2 §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È §ÔÁÈÛÌÈÎfi ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

Το «Λειτουργικό Σύστηµα» (Operating System) αποτελεί ένα σπου-

δαίο χαρακτηριστικό µέρος του υπολογιστή µε πρωταρχικό ρόλο την

εύκολη και αποδοτική χρησιµοποίηση του υλικού από τους χρήστες

και τα προγράµµατα εφαρµογών. Το Λειτουργικό Σύστηµα (ΛΣ) είναι

ένα σύνολο (συλλογή) προγραµµάτων, που διαχειρίζεται τους διαθέ-

σιµους πόρους του υπολογιστή και ελέγχει τη ροή δεδοµένων µεταξύ

των διάφορων τµηµάτων του, των µέσων αποθήκευσης πληροφοριών

και άλλων περιφερειακών συσκευών του υπολογιστικού συστήµατος.

Είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του υπολογιστή και «φορτώνεται»



από το σύστηµα αµέσως όταν αυτό ενεργοποιηθεί µε βάση οδηγίες

(της κατασκευάστριας εταιρείας) που υπάρχουν στη µόνιµη µνήµη

του. Το ΛΣ αποτελεί το «ενδιάµεσο» µεταξύ υπολογιστή και χρήστη,

και οι κύριες αρµοδιότητές του είναι (i) η διαχείριση των διαθέσιµων

πόρων του συστήµατος και (ii) ο καθορισµός της σειράς εκτέλεσης

των λειτουργιών του υπολογιστή.

Ορισµένες οδηγίες ελέγχου του συστήµατος (system control

commands) µπορούν να αναγνωρισθούν εύκολα από το λειτουργικό

σύστηµα. Σε συστήµατα µαζικής επεξεργασίας και πολυπρογραµµα-

τισµού, που χρησιµοποιούν ως µέσα εισόδου εγγραφές (records) ή διά-

τρητες κάρτες, το λειτουργικό σύστηµα µπορεί να αναγνωρίσει εκεί-

νες τις εγγραφές (ή κάρτες) που περιέχουν εντολές του συστήµατος

τοποθετώντας ένα ειδικό σύµβολο σε µία ορισµένη στήλη (π.χ. το σύµ-

βολο $ στην πρώτη στήλη). Τοποθετώντας αυτές τις εγγραφές (ή κάρ-

τες) µε τις εντολές ελέγχου του συστήµατος στην αρχή και στο τέλος

µιας «εργασίας» (job), δηλαδή ένα σύνολο από εγγραφές ή κάρτες

που περιέχουν επίσης οδηγίες προγράµµατος και δεδοµένα, είναι δυνα-

τός ο διαχωρισµός της µιας εργασίας από την επόµενη σε µία δεδο-

µένη οµάδα προγραµµάτων. Συνήθως στην πρώτη εγγραφή (ή κάρτα)

περιλαµβάνεται ο αριθµός λογαριασµού του χρήστη, έτσι ώστε το

σύστηµα µπορεί να επιτρέψει την ελεύθερη προσπέλαση σε έναν εξου-

σιοδοτηµένο χρήστη και να καταγράψει τον υπολογιστικό χρόνο για

τη συγκεκριµένη εργασία. Άλλες οδηγίες ελέγχου καθορίζουν το µετα-

φραστή γλώσσας, τα όρια για τον χρόνο εκτέλεσης και το µέγεθος

µνήµης που απαιτούνται από το πρόγραµµα κτλ.

Το λειτουργικό σύστηµα δίνει στατιστικές πληροφορίες που είναι

βασικές για το σχεδιασµό της αποδοτικής λειτουργίας του υπολογι-

στικού συστήµατος, και επίσης εκτελεί διάφορες άλλες σπουδαίες λει-

τουργίες, που θα αναφερθούν στην προσεχή παρουσίαση.

Το λογισµικό συστηµάτων, που ελέγχει τις συνολικές λειτουργίες του

υπολογιστή και εγγυάται την κατάλληλη εκτέλεση των προγραµµά-

των εφαρµογών, περιλαµβάνει το λειτουργικό σύστηµα και λειτουρ-

γεί ως ενδιάµεσο χρηστών και υλικού επιτρέποντας την αµοιβαία επι-

κοινωνία. Το λειτουργικό σύστηµα περιέχει έναν πυρήνα (kernel) ή

«επόπτη» (supervisor), που ελέγχει τους πόρους του συστήµατος και

επιβλέπει την εκτέλεση των προγραµµάτων των χρηστών. Το λογι-
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σµικό συστηµάτων γράφεται από έµπειρους προγραµµατιστές συστη-

µάτων, µπορεί να αγορασθεί ξεχωριστά ή να παραδοθεί µε το αντί-

στοιχο υλικό από τους κατασκευαστές και χρησιµοποιεί διάφορες

τεχνικές για µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του υπολογιστή.

Το λογισµικό συστηµάτων ελέγχει (i) τον πολυπρογραµµατισµό

(multiprogramming), που διαχωρίζει την κύρια µνήµη σε ξεχωριστές

περιοχές, έτσι ώστε να µπορούν να εισέλθουν διάφορα προγράµµατα

και να εκτελεστούν ταυτόχρονα, (ii) την πολλαπλή εκτέλεση στοι-

χειωδών εργασιών (multitasking) ταυτόχρονα, και (iii) την πολυεπε-

ξεργασία (multiprocessing), όπου δύο ή περισσότεροι επεξεργαστές

(CPU�s) συνδέονται έτσι, ώστε να µπορούν να εκτελεστούν ταυτό-

χρονα διαφορετικές εντολές. Το λογισµικό συστηµάτων συχνά χρησι-

µοποιεί τεχνικές «ιδεατής» µνήµης (virtual memory) ή εικονικής µνή-

µης, που επιτρέπουν τη λειτουργία του υπολογιστή ως να είχε περισ-

σότερη κύρια µνήµη από την πραγµατική που διαθέτει. Τα προγράµ-

µατα εφαρµογών, σύµφωνα µε τις παραπάνω τεχνικές, διαχωρίζονται

σε µία σειρά σελίδων και µε διάφορες τεχνικές ανταλλαγής µετακι-

νούνται αµφίδροµα από τις βοηθητικές µνήµες στην κύρια µνήµη.

Βασικές λειτουργίες του λογισµικού συστηµάτων αποτελούν επίσης:

(i) η διαχείριση µνήµης (memory management), που ελέγχει την απο-

δοτική χρήση της µνήµης του υπολογιστή και εκχωρεί αιτούµενες

περιοχές αποθήκευσης, (ii) η εκτέλεση βοηθητικών λειτουργιών,

όπως π.χ. ετεροχρονισµός εισόδου/εξόδου (spooling), έκδοση κειµέ-

νων (text editing), εκτέλεση αρχείων σε δέσµες (batch files), συντή-

ρηση κύριου καταλόγου (root directory), υποκαταλόγων (sub�direc-

tories) για οργάνωση αρχείων και πίνακα διανοµής αρχείων (file

allocation table) για ταχεία προσπέλαση αρχείων σε έναν δίσκο, και

(iii) η διεπαφή µε µεταφραστές και χρήση ειδικών «οδηγών�συσκευ-

ών» (device drivers) για διάφορους τύπους υλικών, π.χ. οδηγούς

CD�ROM, ηχητικές συσκευές.

Το λογισµικό συστηµάτων περιλαµβάνει επίσης «εκδότες σύνδεσης»

(linkage editors), που επιτρέπουν την αποθήκευση προγραµµάτων και

εξωτερικών υποπρογραµµάτων που απαιτούνται στην κύρια µνήµη για

την εκτέλεση προγραµµάτων.

Νέα µελλοντικά χαρακτηριστικά λειτουργικών συστηµάτων περιλαµ-

βάνουν: την αυτόµατη εγκατάσταση εκτυπωτών και άλλων περιφε-



ρειακών συσκευών, κοινό τρόπο προσπέλασης εντολών λειτουργικών

συστηµάτων για ένα µεγάλο αριθµό συστηµάτων, έλεγχο της µεθο-

δολογίας ανταλλαγής δεδοµένων και προγραµµάτων µεταξύ υπολογι-

στών, ανίχνευση «ιών» και προστασία προγραµµάτων, µετατροπή

αρχείων διαφορετικών µορφοτύπων, διάθεση «επιτραπέζιων οργανω-

τών» κτλ.

Οι γνωστότεροι τύποι λειτουργικών συστηµάτων για µικροϋπολογι-

στές είναι οι εξής: Τα λειτουργικά συστήµατα PC�DOS (IBM) και

MS�DOS (IBM�συµβατοί), OS/2 (IBM), τα λειτουργικά συστήµατα

υπολογιστών µε γραφίδες (pen�based computers), Pen Point (GO) και

Windows for Pen Computing (Microsoft), το λειτουργικό σύστηµα της

εταιρείας Apple Computers µε ενσωµατωµένο ενδιάµεσο γραφικών

για χρήστες. Τα «παράθυρα» (Windows) είναι ένα σχετικά νέο ενδιά-

µεσο γραφικών για τον χρήστη, που χρησιµοποιείται εκτεταµένα µε

τα λειτουργικά συστήµατα µικροϋπολογιστών, σε ένα φιλικό περι-

βάλλον για τους χρήστες, για την αποδοτικότερη διαχείριση των υπο-

λογιστών. Ένα δηµοφιλές λειτουργικό σύστηµα που µπορεί να χρησι-

µοποιηθεί από πολλούς τύπους υπολογιστών είναι το UNIX, ενώ γνω-

στοί τύποι λειτουργικών συστηµάτων δικτύων είναι το Novell

NetWare και AppleShare, που έχουν σχεδιασθεί για την αποδοτική δια-

νοµή πόρων σε περιβάλλοντα δικτύων.

Γνωστά λειτουργικά συστήµατα κεντρικών υπολογιστών είναι τα εξής:

(i) Το MVS (Multiple Virtual Storage) της εταιρείας ΙΒΜ µε δυνα-

τότητες λειτουργίας έως 16 επεξεργαστών για πολυεπεξεργασία.

(ii) Το VM (Virtual Machine), που παρέχει σε κάθε χρήστη µία

πλήρη, εξοµοιωµένη µηχανή αφιερωµένη αποκλειστικά στους

υπολογιστικούς σκοπούς του. Κάθε τέτοια µηχανή µπορεί να δια-

θέτει διαφορετικό λειτουργικό σύστηµα.

(iii) Το TSO (Time Sharing Option), που επιτρέπει τον χρονοµερισµό

σε έναν υπολογιστή από πολλούς χρήστες.

Ενδιαφέροντα ενδιάµεσα λειτουργικών συστηµάτων αποτελούν τα

προϊόντα της ΙΒΜ: CICS (Customer Information Control System), ένας

«επόπτης» (supervisor) γενικού σκοπού και ελεγκτικό πρόγραµµα

(monitor) επικοινωνίας δεδοµένων που παρέχει και διαχείριση βάσεων

δεδοµένων, και CMS (Conversational Monitoring System), που παρέ-
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χει διαχείριση προγραµµάτων, στοιχειωδών εργασιών, αρχείων, δεδο-

µένων και τερµατικών. Τα CICS και CMS µπορούν να λειτουργήσουν

µε λειτουργικά συστήµατα (ΙΒΜ) και προγράµµατα εφαρµογών σύµ-

φωνα µε τις προδιαγραφές κάθε υπολογιστικού συστήµατος.

Η εταιρεία Apple Computer έχει κατασκευάσει για τον υπολογιστή

Apple Macintosh το ειδικό προϊόν λογισµικού QuickTime, που επι-

τρέπει τη δηµιουργία οικονοµικού, φορητού ψηφιακού βίντεο για διά-

φορες εφαρµογές πολυµέσων, ενώ η Microsoft αναπτύσσει µία νέα

έκδοση Windows, που θα έχει τις δυνατότητες του QuickTime.

6.2.1 ∆Ô §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ «¶·Ú·ı‡ÚˆÓ» (Windows)

Ένα από τα βελτιωµένα «ενδιάµεσα�γραφικών» (graphical interfaces)

που έχουν δηµιουργηθεί για την ευκολότερη χρήση του λειτουργικού

συστήµατος DOS είναι το περιβάλλον «παραθύρων» (windows). Το

περιβάλλον αυτό [Graphical User Interface (GUI)] χρησιµοποιεί µικρές

εικόνες (εικονίδια), δηλαδή σύµβολα για την παράσταση διαφόρων αντι-

κειµένων, και έχει σηµαντικά µικρό κόστος. Κάθε εφαρµογή εξετάζεται

σε ένα παράθυρο και διάφορα τέτοια παράθυρα µπορούν να δηµιουργη-

θούν ταυτόχρονα, επιτρέποντας τη µετάβαση από µία εφαρµογή σε άλλη.

Τα παράθυρα λειτουργούν υπό τον έλεγχο του DOS και επιτρέπουν την

εκτέλεση πολλαπλών στοιχειωδών λειτουργιών (multitasking) µε πρό-

σβαση σε ορισµένη περιοχή µνήµης (≥ 640 Kbytes).

Τα παράθυρα διαθέτουν «κυλιόµενους» καταλόγους εργασιών

(menus), από τους οποίους επιλέγονται επιθυµητές εντολές µε κατάλ-

ληλη χρήση του «δροµέα οθόνης» (cursor) ή της συσκευής «ποντί-

κι» (mouse). Η χρήση των παραθύρων προϋποθέτει την αρχική φόρ-

τωση του DOS και δεν χρειάζεται αποµνηµόνευση εντολών του λει-

τουργικού συστήµατος.

Ένας από τους κύριους στόχους των παραθύρων είναι η δυνατότητα

των χρηστών να µπορούν να εκτελέσουν ταυτόχρονα δύο ή περισσό-

τερες εφαρµογές. Τα παράθυρα συνήθως συµπεριλαµβάνουν έναν

αριθµό επιτραπέζιων προγραµµάτων εφαρµογών, π.χ. αριθµητικοί υπο-

λογισµοί, γραφικά, επεξεργασία κειµένων, ηµερολόγια, επικοινωνία

κτλ., ενώ άλλα γνωστά προγράµµατα µπορούν να εκτελεστούν σε

περιβάλλον παραθύρων, π.χ. οι επεξεργαστές κειµένων Word

(Microsoft), Word Perfect, ToolBook (εργαλείο υπερµέσων),



CorelDraw (πακέτο γραφικών) κτλ. Oι νέες εκδόσεις των Windows

δεν βασίζονται στο DOS, το οποίο διατηρούν για συµβατότητα, ενώ

τα Windows NT έχουν µεγάλη επέκταση στα σύγχρονα υπολογιστικά

συστήµατα. Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά τα κύρια πλεονε-

κτήµατα των παραθύρων:

� Πλεονεκτήµατα χρήσης Παραθύρων (Windows)

� Η πληκτρολόγηση των τυπικών εντολών αντικαθίσταται από

την απλή χρήση του «ποντικιού» (mouse) µε επιλογή εικονι-

δίων που µεταδίδουν µηνύµατα στον υπολογιστή.

� Μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα περισσότερες από µία

εφαρµογές.

� Υπάρχουν διαθέσιµες εφαρµογές, όπως π.χ. εκτέλεση αριθµητι-

κών πράξεων, υπολογισµός συναρτήσεων, ρολόι, ηµερολόγιο κτλ.

� Μπορούν να εκτελεστούν διάφορα πακέτα εφαρµογών.

� Υπάρχουν διαθέσιµοι αρκετοί τύποι γραµµατοσειρών (fonts).

� Μπορούν να εµφανιστούν προγράµµατα και δεδοµένα που είναι

δυνατό να µετακινούνται σε διαφορετικά µέρη της οθόνης, και

µπορούν να τοποθετηθούν προγράµµατα το ένα µετά το άλλο.

� Μπορούν να αναγνωριστούν προγράµµατα από τα αντίστοιχα

εικονίδιά τους και να ανακτηθούν µε εύκολο τρόπο.

� Μπορούν να µετακινηθούν διάφορα αντικείµενα µε χρήση του

(ποντικιού) σε διαφορετικές τοποθεσίες της οθόνης.

� Ο σκληρός δίσκος µπορεί να γίνει επέκταση της κύριας µνήµης.

6.2.2 ∆Ô §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· UNIX

Το λειτουργικό σύστηµα UNIX αναπτύχθηκε στα εργαστήρια Bell της

ΑΤ&Τ το 1969 και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από πολλούς διαφορε-

τικούς τύπους και µεγέθη υπολογιστών (φορητότητα). Το UNIX είναι

γραµµένο στη γλώσσα προγραµµατισµού C, γεγονός που επιτρέπει

την εύκολη φορητότητά του (portability), και παρέχει στους υπολογι-

στές µικρού µεγέθους την ικανότητα πολυπρογραµµατισµού. Υπάρ-

χουν διάφορες εκδόσεις του UNIX, όπως π.χ. XENIX (Microsoft),

A/UX (Apple), AIX (IBM), για µικροϋπολογιστές αλλά και προηγµέ-

νους σταθµούς εργασίας (Sun RISC, NeXT κτλ.).
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Ο σχεδιασµός του UNIX στηρίχθηκε στην ιδέα κατασκευής ενός ειδι-

κού περιβάλλοντος µε διαλογικό προγραµµατισµό, που θα επέτρεπε

στους προγραµµατιστές να αναπτύξουν µε αποδοτικό τρόπο επιθυµη-

τό λογισµικό. Για το σκοπό αυτό το UNIX διαθέτει µία µεγάλη ποικι-

λία βοηθητικών προγραµµάτων (εργαλεία) και έναν αριθµό ειδικών

ενοτήτων λογισµικού, που είναι γνωστά ως «φλοιοί» (shells). Το

ενδιάµεσο (interface) ενός χρήστη περιέχεται σε έναν «φλοιό» UNIX

και δεν αποτελεί µέρος του λειτουργικού συστήµατος. Ορισµένοι χρή-

στες υποστηρίζουν ότι το UNIX δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό για τους

χρήστες και ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις του. Το UNIX

χρησιµοποιείται ευρύτατα για επιστηµονικές, εµπορικές και βιοµηχα-

νικές εφαρµογές, και παρουσιάζει αυξανόµενη χρήση σε δίκτυα µε

διαφορετικούς τύπους υπολογιστών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται

ενδεικτικά ορισµένες εντολές UNIX:

Εντολή UNIX Αποτέλεσµα

� cat παρουσίαση περιεχοµένων αρχείων

� cp αντιγραφή αρχείων και καταλόγων

� lp εκτύπωση αρχείων δεδοµένων

� ls εγγραφή αρχείων και υποκαταλόγων

� mkdir δηµιουργία υποκαταλόγου

� mv µετονοµασία αρχείου

� rmdir αποµάκρυνση υποκαταλόγου

� pwd εγγραφή του τρέχοντος καταλόγου

Αναφέρατε τρεις βασικές λειτουργίες του λογισµικού συστηµάτων

επιλέγοντας από τις ακόλουθες:

πολυπρογραµµατισµός, διαχείριση µνήµης, πολυεπεξεργασία,

εκτέλεση βοηθητικών λειτουργιών, ασυµφωνία ταχυτήτων, ιδε-

ατή µνήµη, διεπαφή µε µεταφραστές

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
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6.3 ¶ÔÏ˘ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜

Σε ένα σύστηµα µαζικής επεξεργασίας τα προγράµµατα κατευθύνο-

νται µε ορισµένη σειρά, ένα κάθε φορά, στην κεντρική µνήµη για επε-

ξεργασία. Σε περίπτωση που υπάρχει µόνο ένα πρόγραµµα στην κύρια

µνήµη, η κεντρική µονάδα επεξεργασίας υπολειτουργεί, µε την κεντρι-

κή µνήµη να είναι µερικά απασχοληµένη και τις δυνατότητες της ALU

να µην αξιοποιούνται πλήρως.

Πληρέστερη αξιοποίηση της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας γίνεται

στα συστήµατα πολυ�προγραµµατισµού, που επιτρέπουν σε περισ-

σότερα από ένα προγράµµατα να βρίσκονται την ίδια στιγµή στην

κεντρική µνήµη, έτσι ώστε όταν π.χ. διαβάζονται τα δεδοµένα ενός

προγράµµατος P1 ή τυπώνονται τα αποτελέσµατά του, να µπορούν να

εκτελεστούν οι οδηγίες ενός προγράµµατος P2, ενώ αν εκτελούνται

λειτουργίες εισόδου/εξόδου για τα προγράµµατα P1, P2, τότε µπορεί

να εκτελείται ένα πρόγραµµα P3.

Ο επιτρεπτός αριθµός των προγραµµάτων στη µνήµη σε µια δεδοµέ-

νη χρονική στιγµή εξαρτάται από το λειτουργικό σύστηµα που χρησι-

µοποιείται σε ένα συγκεκριµένο υπολογιστή. Οι εργασίες (jobs), που

περιµένουν την είσοδό τους στην κεντρική µνήµη, σχηµατίζουν γραµ-

µή αναµονής (queue) σε ένα γρήγορο µηχάνηµα βοηθητικής µνήµης,

π.χ. µαγνητικό δίσκο. Για την ικανοποιητική απόδοση του πολυπρο-

γραµµατισµού απαιτούνται µεγάλες µνήµες καθώς και ταχείς ALU και

µηχανήµατα βοηθητικής µνήµης.

Ένα ειδικό µέρος του λειτουργικού συστήµατος που εκτελεί ορισµέ-

νες λειτουργίες καλείται «εποπτικό τµήµα» [supervisor ή monitor

(IBM) ή executive (ICL)]. Η σπουδαιότερη εργασία του εποπτικού
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Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις σηµειώνοντας x αριστερά από τα

αντίστοιχα προθέµατα:

Στα γνωστά λειτουργικά συστήµατα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

MVS WORD MS�DOS

TEX TSO Sun RISC

VM OS/2 UNIX

ÕÛÎËÛË 
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τµήµατος είναι η παρακολούθηση της δραστηριότητας ενός προγράµ-

µατος που εκτελείται, έτσι ώστε την κατάλληλη στιγµή να µεταφέρε-

ται ο έλεγχος σε άλλο πρόγραµµα, καθώς επίσης να ελέγχει τη ροή

των προγραµµάτων από τη γραµµή αναµονής στην κύρια µνήµη. Το

εποπτικό τµήµα επίσης διατηρεί όλα τα αποτελέσµατα για τα διάφο-

ρα προγράµµατα σε διαφορετικές περιοχές, παραχωρώντας για κάθε

πρόγραµµα έναν ξεχωριστό χώρο σε ένα µαγνητικό δίσκο. Για τον

σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται µηχανήµατα µνήµης τυχαίας προσπέ-

λασης (direct access).

Σε ένα σύστηµα πολυπρογραµµατισµού η κύρια µνήµη χωρίζεται σε

τµήµατα (partitions). Στο πρώτο τµήµα βρίσκεται το εποπτικό τµήµα,

που πρέπει πάντοτε να παραµένει στην κύρια µνήµη, ενώ στα υπό-

λοιπα τµήµατα βρίσκονται αντίστοιχα διάφορα προγράµµατα, από τα

οποία µόνο ένα εκτελείται κάθε χρονική στιγµή.

Ένα µέρος από το τµήµα µνήµης που κατέχει το εποπτικό τµήµα δια-

τηρείται συνεχώς για την οργάνωση της µεταφοράς των αποτελεσµά-

των από το δίσκο στον εκτυπωτή γραµµών. Το µέρος αυτό καλείται

«έλεγχος µεταφοράς» (transfer monitor) και χρησιµοποιείται για τη

δηµιουργία της γραµµής αναµονής στο δίσκο, που προέρχεται από ένα

µηχάνηµα εισόδου. Μετά την υποβολή µιας εργασίας J για επεξεργα-

σία µεσολαβεί κάποιος χρόνος µέχρις ότου εµφανισθούν τα αποτελέ-

σµατα. Ο χρόνος αυτός καλείται «χρόνος εξυπηρέτησης»

(turn�around time) και εξαρτάται από τον αριθµό και το µέγεθος των

εργασιών που προηγούνται της συγκεκριµένης εργασίας J.

6.4 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÃÚÔÓÔÌÂÚÈÛÌÔ‡ 

Χρονοµερισµός (Time�sharing) ή καταµερισµός χρόνου είναι η τεχνι-

κή επεξεργασίας δεδοµένων που επιτρέπει απευθείας επικοινωνία µε

τον υπολογιστή, όπου ένας αριθµός χρηστών µοιράζεται από κοινού

τα διαθέσιµα µέσα και πόρους (resources) του υπολογιστή σύµφωνα

µε καθορισµένους χρονικούς συντελεστές, που είναι αφιερωµένοι σε

κάθε χρήστη. Η κοινή χρήση του υπολογιστή και ο χρονοµερισµός επι-

τυγχάνονται µε συνεχή και ταχύτατη εναλλαγή και αναζήτηση έκκλη-

σης από τερµατικό σε τερµατικό σταθµό υπό τον έλεγχο του λειτουρ-

γικού συστήµατος. Η τεχνική επεξεργασίας αυτή δίνει την εντύπωση

σε κάθε χρήστη ότι χρησιµοποιεί αποκλειστικά τον υπολογιστή. Η επι-



κοινωνία χρηστών και υπολογιστή γίνεται µε µία διαλογική διαδικα-

σία, που αποτελείται από µία συνεχή σειρά εντολών από το χρήστη

προς το σύστηµα και απαντήσεων του υπολογιστή µε αντίστοιχα µηνύ-

µατα. Συνοπτικά ο καταµερισµός ή διαµερισµός χρόνου χαρακτηρί-

ζεται ως η κατάσταση όπου η µοναδική CPU εξυπηρετεί έναν αριθµό

χρηστών µε διαλογικούς τερµατικούς σταθµούς καταµερίζοντας το

διαθέσιµο χρόνο της.

Οι χρήστες ενός συστήµατος διαµερισµού χρόνου [time sharing (TS)]

επικοινωνούν µε τον υπολογιστή µε διάφορους τύπους τερµατικών

σταθµών (π.χ. VDU), που συνδέονται µε τον υπολογιστή µε τηλεφω-

νικές (ή άλλου είδους) γραµµές, παρέχοντας έναν άµεσο τρόπο επι-

κοινωνίας µε τον κεντρικό επεξεργαστή.

Τα συστήµατα TS µπορούν να έχουν ένα µεγάλο πλήθος τερµατικών

(π.χ. εκατοντάδες) συνδεδεµένα την ίδια χρονική στιγµή µε τον κεντρι-

κό επεξεργαστή και η απόδοσή τους κρίνεται υψηλή αν κάθε χρήστης

µπορεί να πάρει για κάθε «ερώτησή» του στον υπολογιστή µία αντί-

στοιχη «απάντηση» µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα (π.χ. µερικά δευ-

τερόλεπτα). Σηµειώνεται ότι το εποπτικό τµήµα (supervisor) ενός

συστήµατος TS, που βρίσκεται µόνιµα στην κεντρική µνήµη, λει-

τουργεί διαφορετικά από το εποπτικό τµήµα ενός συστήµατος πολυ-

προγραµµατισµού.

Η βασική ιδέα των συστηµάτων TS επιτρέπει σε όλα τα προγράµµα-

τα να χρησιµοποιούν διαδοχικά ένα µέρος του κεντρικού επεξεργα-

στή. Συγκεκριµένα το εποπτικό τµήµα του συστήµατος TS καθορίζει

για κάθε δουλειά ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα (περίπου 10 χιλιο-

στά του δευτερόλεπτου), στο οποίο η δουλειά αυτή απασχολεί απο-

κλειστικά τον επεξεργαστή. Αν χρησιµοποιούνται π.χ. Ν�τερµατικά,

ο πρώτος χρήστης δίνει το πρόγραµµά του για εκτέλεση και όταν η

χρονική του περίοδος λήξει ή όταν το πρόγραµµα αρχίσει να εκτελεί

διαδικασίες εισόδου/εξόδου, χωρίς να χρησιµοποιείται ο κεντρικός

επεξεργαστής, τότε το εποπτικό τµήµα προγραµµατίζει τον επεξεργα-

στή για το δεύτερο χρήστη. Το πρόγραµµα του πρώτου χρήστη απο-

σύρεται από τη µνήµη, ενώ εισέρχεται το πρόγραµµα του τρίτου χρή-

στη. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήµατος ο δεύτερος

χρήστης έχει τον έλεγχο του κεντρικού επεξεργαστή. Αυτή η διαδικα-

σία ανταλλαγής (swapping process) επαναλαµβάνεται πολλές φορές
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µέσα σε µερικά δευτερόλεπτα. Έτσι, όταν εκτελείται το πρόγραµµα

ενός χρήστη, πρέπει να βρίσκεται στην κύρια µνήµη, ενώ, όταν δεν

εκτελείται, τοποθετείται σε «δευτερεύουσες» µνήµες (π.χ. µαγνητι-

κούς δίσκους ή τύµπανα).

Το γεγονός ότι σύγχρονα συστήµατα TS µπορούν να εξυπηρετήσουν

πολλά τερµατικά σε διάστηµα ενός δευτερολέπτου µπορεί να εξηγη-

θεί από το ότι ένας σύγχρονος υπολογιστής µπορεί να εκτελεί δισε-

κατοµµύρια υπολογισµούς το δευτερόλεπτο, ενώ ένας έµπειρος χρή-

στης µπορεί να δώσει πληροφορίες εισόδου µέχρι 10 χαρακτήρες το

δευτερόλεπτο (µε πιθανές συχνές διακοπές). Για τον συντονισµό της

ροής πληροφοριών µεταξύ των τερµατικών και της µονάδας µνήµης

(δίσκος) σε συστήµατα TS χρησιµοποιείται ένας έλεγχος µεταφοράς,

που είναι τοποθετηµένος στην κεντρική µνήµη και λειτουργεί σε συν-

δυασµό µε το εποπτικό τµήµα του TS.

6.5 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÃÚfiÓÔ˘

Ένα σύστηµα «πραγµατικού χρόνου» (real�time system) δίνει µία

σχεδόν άµεση απάντηση όταν δεχθεί κατάλληλα δεδοµένα. Το βασι-

κό χαρακτηριστικό τέτοιων συστηµάτων είναι ότι η CPU πρέπει να

επεξεργάζεται τα δεδοµένα (εισόδου) αρκετά γρήγορα, έτσι ώστε να

µπορούν να εκτελεστούν επιπρόσθετες ενέργειες (που γίνονται έγκαι-

ρα) στα αποτελέσµατα. Παραδείγµατα συστηµάτων που λειτουργούν

σε πραγµατικό χρόνο είναι τα συστήµατα συναλλαγής (π.χ. κρατήσεις

θέσεων σε αερογραµµές) και τα συστήµατα ελέγχου επεξεργασίας (π.χ.

σε εργοστάσια µε πυρηνικούς αντιδραστήρες).

Σε ένα σύστηµα ελέγχου επεξεργασίας (process control system) ένα

σύνολο από αποτελέσµατα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σύνολο βασι-

κών δεδοµένων για την επόµενη φάση της επεξεργασίας. Το χρονικό

διάστηµα µεταξύ της επεξεργασίας ενός συνόλου δεδοµένων και της

έκδοσης αποτελεσµάτων για την επόµενη φάση εισόδου συνήθως δεν

είναι µεγαλύτερο από µερικά µικρο δευτερόλεπτα. Το αντίστοιχο χρο-

νικό διάστηµα για τα συστήµατα συναλλαγής (transaction systems)

µπορεί να είναι µερικά δευτερόλεπτα ή ακόµη και λεπτά. Σηµειώνε-

ται ότι µετά την επεξεργασία µιας συγκεκριµένης συναλλαγής θα πρέ-

πει ευνόητα να ενηµερωθούν κατάλληλα τα αντίστοιχα αρχεία πριν

αρχίσει η επεξεργασία της επόµενης συναλλαγής.



Μία διαφορά µεταξύ συστηµάτων time�sharing και συστηµάτων

πραγµατικού χρόνου είναι ότι αν στα πρώτα συµβεί µία αποτυχία, τότε

τα αποτελέσµατα δεν είναι καταστροφικά, πράγµα που δεν συµβαίνει

συνήθως στα δεύτερα. Για την αντιµετώπιση τέτοιου ενδεχόµενου, σε

πολλές περιπτώσεις, κρατούνται αντίγραφα των συστηµάτων πραγ-

µατικού χρόνου, έτσι ώστε σε περίπτωση αποτυχίας του συστήµατος

να είναι αµέσως διαθέσιµο οµοιότυπο σύστηµα υποστήριξης (backup).

Η διαδικασία αυτή είναι δαπανηρή, αλλά θεωρείται αναγκαία όπου

είναι απαραίτητο ένα «ασφαλές» (fail�safe) σύστηµα.

Η επεξεργασία «πραγµατικού χρόνου» (real�time processing) είναι

ένας τύπος διαλογικής επεξεργασίας στην οποία τα αποτελέσµατα

µπορούν να προκύψουν από τα δεδοµένα, τα οποία δεδοµένα τα επε-

ξεργάζεται η CPU µε ταχύτητα που επηρεάζει τη λήψη σχετικών απο-

φάσεων. Η επεξεργασία πραγµατικού χρόνου είναι η τεχνική επε-

ξεργασίας δεδοµένων µε κύριο χαρακτηριστικό την άµεση (σε πραγ-

µατικό χρόνο) ενηµέρωση αρχείου δεδοµένων του συστήµατος, δηλα-

δή την ίδια στιγµή που γίνονται οι διάφορες δοσοληψίες (transactions).

Η τεχνική αυτή εφαρµόζεται σε συστήµατα επικοινωνίας µε τερµατι-

κούς σταθµούς κατανεµηµένους γεωγραφικά και οι οποίοι συνδέονται

απευθείας µε έναν κεντρικό υπολογιστή, έτσι ώστε οι πληροφορίες να

είναι άµεσα διαθέσιµες και πρόσφατα ενηµερωµένες. Οι κυριότερες

εφαρµογές της παραπάνω τεχνικής είναι οι κρατήσεις θέσεων σε αερο-

πορικές εταιρείες, τραπεζικές συναλλαγές, έλεγχοι διεργασιών κτλ.

Σηµειώνεται ότι τα συστήµατα πραγµατικού χρόνου έχουν σχετικά

µεγάλο κόστος ανάπτυξης και συντήρησης σε µακρόχρονη βάση.

6.6 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

Μία λογική επέκταση των χρονοµεριστικών συστηµάτων

(time�sharing) επιτρέπει στους χρήστες να έχουν προσπέλαση σε

περισσότερα από ένα υπολογιστικά κέντρα µε σκοπό τη χρήση ειδι-

κών πληροφοριών ή άλλων υπολογιστικών ευκολιών ενός υπολογι-

στικού κέντρου.

Μία τέτοια σύνδεση ορισµένων υπολογιστικών κέντρων καλείται

σύστηµα δικτύου υπολογιστών (computer network system). Σε ένα

τέτοιο δίκτυο κάθε υπολογιστής εξυπηρετεί τους τοπικούς χρήστες του

για συστήµατα χρονοµερισµού και µαζικής επεξεργασίας, αλλά συγ-
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χρόνως επιτρέπει σε έναν χρήστη να έχει προσπέλαση, δηλαδή να µπο-

ρεί να χρησιµοποιήσει καθένα από τα υπόλοιπα υπολογιστικά κέντρα

του δικτύου. Με τον τρόπο αυτό ειδικευµένες πληροφορίες ή υπολογι-

στικές ευκολίες (π.χ. έξοδος υπολογιστή σε µικροφίλµ � COM �) ενός

υπολογιστικού κέντρου µπορούν να χρησιµοποιηθούν από έναν χρή-

στη άλλου (απόµακρου) υπολογιστικού κέντρου. Για τη µεταφορά

µεγάλων όγκων δεδοµένων από ένα υπολογιστικό κέντρο του δικτύου

σε άλλο χρησιµοποιούνται γραµµές επικοινωνίας υψηλής ταχύτητας. 

Τα σύγχρονα παγκόσµια ιδιωτικά δίκτυα δεδοµένων διευκολύνουν

σηµαντικά την αποτελεσµατική διασύνδεση εταιρειών, οργανισµών

και φορέων µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρήστες (πελάτες και συνεργά-

τες) να έχουν κρίσιµες πληροφορίες για σχετικά θέµατα, όπως π.χ.

τιµές, αποθέµατα, τρόποι και χρόνοι διανοµής, σε σχεδόν µηδενικό

χρόνο. Η προσφορά µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας και αποδοτι-

κότητας είναι ευνόητο ότι αυξάνει ουσιαστικά τα ανταγωνιστικά πλε-

ονεκτήµατα των χρηστών.

Η χρήση ειδικών προϊόντων λογισµικού σε γνωστά δίκτυα υπολογι-

στών προσφέρει τη δυνατότητα σε διάφορους χρήστες, που βρίσκο-

νται σε διάφορους τόπους ο καθένας, να εργάζονται ταυτόχρονα στο

ίδιο έργο (project) πολλαπλασιάζοντας τη δυναµική συνεισφορά και

τις δυνατότητές τους. Το «ηλεκτρονικό» εµπόριο αυξάνεται διαρκώς

µε την υποστήριξη της ασφάλειας των διεθνών δικτύων και τις προηγ-

µένες τεχνικές κρυπτογράφησης (π.χ. cryptolopes, IBM), που δια-

σφαλίζουν το επιθυµητό απόρρητο των µηνυµάτων. Η δηµιουργία

«ηλεκτρονικών» εµπορικών κέντρων δίνει τη δυνατότητα διάθεσης

εµπορευµάτων «on line» σε µεγάλα πλήθη πελατών, χωρίς µεγάλο

κόστος απόκτησης και συντήρησης εξοπλισµών και ακινήτων, και τα

κατασκευαζόµενα προϊόντα αποστέλλονται απευθείας στον τόπο προ-

ορισµού χωρίς καθυστερήσεις αποθήκευσης.

6.7 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∫·Ù·ÓÂÌËÌ¤ÓË˜ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜

Ο αντικειµενικός σκοπός ενός συστήµατος κατανεµηµένης επεξερ-

γασίας [Distributed Processing System (DPS)] είναι να υπάρχει υπο-

λογιστική δυνατότητα, που τοπικά απαιτείται από τους χρήστες ενός

υπολογιστικού συστήµατος. Στο παρελθόν τα µεγάλα υπολογιστικά

συστήµατα διάφορων οργανισµών, επιχειρήσεων κτλ. για λόγους



κύρια οικονοµικούς ήταν τοποθετηµένα στα κεντρικά τους γραφεία,

ενώ τα περιφερειακά γραφεία επικοινωνούσαν µε τον κεντρικό υπο-

λογιστή χρησιµοποιώντας συστήµατα πολυπρογραµµατισµού και χρο-

νοµερισµού. Τέτοια συγκεντρωµένα συστήµατα όµως έχουν ορισµέ-

νους περιορισµούς, όπως π.χ. το γεγονός ότι αν ο κεντρικός υπολογι-

στής σταµατήσει να λειτουργεί για οποιαδήποτε αιτία, τότε αναστέλ-

λονται όλες οι υπολογιστικές λειτουργίες από κεντρικά και περιφε-

ρειακά γραφεία, µε αποτέλεσµα µία αναπόφευκτη υπερφόρτωση του

κεντρικού υπολογιστή όταν επαναλειτουργήσει.

Ένα σύστηµα κατανεµηµένης επεξεργασίας µπορεί να αποτελείται από

πολλά τοπικά κέντρα, που συνήθως διαθέτουν χαµηλού κόστους

µικροϋπολογιστικά συστήµατα και σταθµούς εργασίας. Κάθε τοπικό

κέντρο µπορεί να επεξεργαστεί επί τόπου το µεγαλύτερο µέρος της

καθηµερινής δουλειάς του, να έχει άµεσο έλεγχο στα υπολογιστικά

µηχανήµατα (που βρίσκονται σ� αυτό) και να διαθέτει, αν είναι ανα-

γκαίο, τον υπολογιστικό µηχανικό εξοπλισµό που ταιριάζει ακριβώς

στις ιδιαίτερες εφαρµογές του.

Σε ένα σύστηµα κατανεµηµένης επεξεργασίας όλα τα τοπικά κέντρα

είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους έτσι, ώστε αν ένα τοπικό κέντρο έχει

ένα υπολογιστικό πρόβληµα που δεν µπορεί να επιλυθεί τοπικά, τότε

αυτό το κέντρο απευθύνεται για επιπρόσθετη βοήθεια σε ένα ή περισ-

σότερα από τα υπόλοιπα τοπικά κέντρα. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός

συστήµατος κατανεµηµένης επεξεργασίας είναι ότι ένα υπολογιστικό

πρόβληµα, σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί κατάλληλα να διαιρεθεί

και να κατανεµηθεί σε έναν αριθµό υπολογιστικών συστηµάτων. Τα

περισσότερα «κατανεµηµένα συστήµατα» (distributed systems) ανα-

φέρονται µόνο στην κατανοµή του δυναµικού επεξεργασίας, ενώ

σπουδαίο ρόλο στην µελλοντική εξέλιξη των συστηµάτων αυτών παί-

ζουν τα «κατανεµηµένα αρχεία δεδοµένων» (distributed data files)

µεταξύ των διάφορων υπολογιστών.

Η κατανεµηµένη επεξεργασία µερικές φορές συγχέεται µε τα συστή-

µατα δικτύων και θα πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισµός τους. Σε ένα

σύστηµα δικτύου θεωρείται κανονική διαδικασία η µεταφορά υπο-

λογιστικών προβληµάτων από ένα τοπικό κέντρο σε άλλα κέντρα που

έχουν κάποια ιδιαίτερη ευκολία ή αποθηκευµένες πληροφορίες που ο

χρήστης δεν µπορεί να έχει στο αρχικό τοπικό κέντρο του. Σε ένα
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κατανεµηµένο σύστηµα ο χρήστης περιµένει ότι το µεγαλύτερο µέρος

της δουλειάς του µπορεί να εκτελεστεί κατάλληλα στο τοπικό του υπο-

λογιστικό κέντρο, που είναι συνήθως σχεδιασµένο να εκτελεί ένα µεγά-

λο πλήθος προβληµάτων. Σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις το πρό-

βληµα του χρήστη µπορεί να µεταφερθεί για επίλυση σε άλλα υπολο-

γιστικά κέντρα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι είναι δυνατή η µετα-

τροπή του υπολογιστικού συστήµατος ενός οργανισµού (π.χ. τράπεζας)

σε σύστηµα κατανεµηµένης επεξεργασίας και σύγχρονα το σύστηµα

αυτό να αποτελεί µέρος ή έναν «κόµβο» ενός συστήµατος δικτύου υπο-

λογιστών του ίδιου οργανισµού. Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά

τα κύρια πλεονεκτήµατα της κατανεµηµένης επεξεργασίας:

� Πλεονεκτήµατα Κατανεµηµένης Επεξεργασίας

� Συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα κεντρικής και αποκεντρωµένης

επεξεργασίας.

� Συµβαδίζει µε την ανάπτυξη οργανισµών και φορέων.

� Ολοκληρώνει τα πληροφοριακά συστήµατα.

� Απαιτεί ειδικό υλικό (hardware) και έλεγχο λογισµικού

(software).

� Τα υπολογιστικά συστήµατα που τη χρησιµοποιούν πρέπει να

είναι περισσότερο ασφαλή, επειδή έχουν προσπέλαση περισσό-

τεροι χρήστες.

Γενικότερα υπενθυµίζεται ότι ο µέσος χρήστης δεν έρχεται συνήθως σε

άµεση επαφή µε τον υπολογιστή αλλά µε ένα υπολογιστικό σύστηµα

µέσω ενός λειτουργικού συστήµατος χρησιµοποιώντας έναν µικρό υπο-

λογιστή, ένα VDU ή ένα πληκτρολόγιο τερµατικού. Η κεντρική µονά-

δα επεξεργασίας (CPU) του υπολογιστικού συστήµατος «περιβάλλεται»

από ένα σύνολο προγραµµάτων λογισµικού και ανεξάρτητα από την

πολυπλοκότητα του λειτουργικού συστήµατος. Αυτό που ουσιαστικά

συµβαίνει στο υπολογιστικό σύστηµα είναι η συνεχής κίνηση πληρο-

φοριών µέσα στη CPU και η αλληλεπίδραση µεταξύ των τεσσάρων

βασικών λειτουργιών (Ι/Ο, αριθµητικές, λογικές και συγκριτικές).

Αναφέρατε τα πέντε βασικά πλεονεκτήµατα της κατανεµηµένης επε-

ξεργασίας. Ποιες είναι οι διαφορές ενός συστήµατος δικτύου υπο-

λογιστών από ένα κατανεµηµένου σύστηµα;

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

6.4



™‡ÓÔ„Ë

� Οι τύποι υπολογιστικών συστηµάτων είναι: συστήµατα µαζικής

επεξεργασίας, πολυπρογραµµατισµού, χρονοµερισµού ή διαµερι-

σµού χρόνου (time sharing), πραγµατικού χρόνου (real time).

� Η µαζική επεξεργασία αναφέρεται στην αποθήκευση όλων των

δεδοµένων έως ότου παραχθούν αποτελέσµατα και στην επεξερ-

γασία όλων των οµοειδών δεδοµένων ταυτόχρονα. Τα βασικά πλε-

ονεκτήµατα της µαζικής επεξεργασίας είναι ο εύκολος έλεγχος

ροής εργασιών του συστήµατος, η σχετική ασφάλεια και η επα-

ναλειτουργία σε περιπτώσεις σφαλµάτων. Τα συστήµατα µε άµεση

επεξεργασία (on line processing) αναφέρονται σε τεχνικές επε-

ξεργασίας που παρέχουν δυνατότητες άµεσης επικοινωνίας µετα-

ξύ χρηστών και υπολογιστή.

� Το λογισµικό συστηµάτων ελέγχει τις συνολικές λειτουργίες του

υπολογιστή και εγγυάται την κατάλληλη εκτέλεση προγραµµάτων

εφαρµογών, περιλαµβάνει το λειτουργικό σύστηµα και λειτουργεί

ως ενδιάµεσο χρηστών και υλικού επιτρέποντας αµοιβαία επικοι-

νωνία. Το λογισµικό συστηµάτων ελέγχει τον πολυπρογραµµατι-

σµό, την πολλαπλή εκτέλεση στοιχειωδών εργασιών (multitasking)

και την πολυεπεξεργασία. 

� Βασικές λειτουργίες του λογισµικού συστηµάτων αποτελούν η

διαχείριση µνήµης, η εκτέλεση βοηθητικών λειτουργιών και η διε-

παφή µε µεταφραστές.

� Γνωστά λειτουργικά συστήµατα κεντρικών (mainframe) υπολογι-

στών είναι: τα MVS (Multiple Virtual Storage), VM (Virtual
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Υποθέστε ότι η Εταιρεία στην οποία εργάζεστε διαθέτει έναν αριθ-

µό µικροϋπολογιστών που έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικές

εταιρείες, και έχει προταθεί να χρησιµοποιηθεί από τους µικροϋπο-

λογιστές αυτούς το ίδιο απλό λειτουργικό σύστηµα. Για να διαµορ-

φώσετε την τελική απόφασή σας για το παραπάνω θέµα, ποιες ερω-

τήσεις θα κάνατε στους χρήστες και ποια µέτρα θα παίρνατε για την

επίλυση του προβλήµατος; 

Χρησιµοποιήστε όχι περισσότερες από 100 λέξεις.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 6.1
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Machine), TSO (Time Sharing Option), ενώ γνωστά λειτουργικά

συστήµατα µικροϋπολογιστών είναι τα: PC�DOS, MS�DOS,

OS/2.

� Το λειτουργικό περιβάλλον «παραθύρων»(Windows) είναι ένα

σύγχρονο βελτιωµένο ενδιάµεσο γραφικών, που έχει δηµιουργη-

θεί για ευκολότερη χρήση του DOS.

� Το λειτουργικό σύστηµα UNIX είναι γραµµένο σε γλώσσα προ-

γραµµατισµού C και στηρίζεται στην ιδέα κατασκευής ενός ειδι-

κού περιβάλλοντος µε διαλογικό προγραµµατισµό, που επιτρέπει

στους προγραµµατιστές να αναπτύξουν λογισµικό µε αποδοτικό

τρόπο.

� Τα συστήµατα διαµερισµού χρόνου ή χρονοµεριστικά συστήµατα

(TS) επιτρέπουν απευθείας επικοινωνία µε τον υπολογιστή, από

ένα µεγάλο αριθµό χρηστών που µοιράζονται από κοινού τα δια-

θέσιµα µέσα και τους πόρους του υπολογιστή σύµφωνα µε καθο-

ρισµένους χρονικούς συντελεστές που δίνονται σε κάθε χρήστη.

� Σύστηµα δικτύου υπολογιστών (computer network) είναι µία σύν-

δεση ορισµένων υπολογιστικών κέντρων, όπου κάθε υπολογιστής

εξυπηρετεί τους τοπικούς χρήστες του για συστήµατα χρονοµερι-

σµού και µαζικής επεξεργασίας, αλλά συγχρόνως επιτρέπει στο

χρήστη να έχει προσπέλαση σε καθένα από τα υπόλοιπα κέντρα

(κόµβους) του δικτύου. 

� Ένα σύστηµα «κατανεµηµένης» επεξεργασίας (DPS) παρέχει υπο-

λογιστική δυνατότητα, που τοπικά απαιτείται από τους χρήστες

ενός υπολογιστικού κέντρου σύµφωνα µε τον υπολογιστικό εξο-

πλισµό που ταιριάζει ακριβώς στις ιδιαίτερες εφαρµογές του.
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Παρατήρηση: 
Τα βιβλία [6.8], [6.4], [6.9]
και [6.2] παρουσιάζουν µια
καλή εισαγωγή της οργάνωσης
και αρχιτεκτονικής των υπολο-
γιστικών συστηµάτων. Τα
βιβλία [6.3] και [6.7] αναφέ-
ρονται στον σχεδιασµό λογι-
σµικού για συστήµατα «πραγ-
µατικού χρόνου», ενώ µια
πρακτική εισαγωγή στο λει-
τουργικό σύστηµα UNIX
παρουσιάζεται στα [6.1] και
[6.10]. 





∂Í¤ÏÈÍË Î·È Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

™ÎÔfi˜ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τις «γενιές» υπολογιστών και ανα-

φέρουµε τις πλέον σηµαντικές προόδους και χαρακτηριστικά τους σε

υλικό και λογισµικό. Παρουσιάζουµε επίσης µία συνοπτική ταξινόµη-

ση των υπολογιστικών συστηµάτων δίνοντας βασικά χαρακτηριστικά

και εφαρµογές τους. 

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Με την ολοκλήρωση µελέτης του εβδόµου κεφαλαίου θα µπορείτε να:

� εξηγείτε τον όρο «γενιά» υπολογιστών

� αναφέρετε τις πλέον σηµαντικές προόδους σε υλικό και λογισµικό

κάθε γενιάς υπολογιστών

� περιγράφετε τα κύρια χαρακτηριστικά των υπερυπολογιστών, οπτι-

κών υπολογιστών και να αναφέρετε δέκα περιπτώσεις εφαρµογών

τους

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

� γενιά υπολογιστή

� ολοκληρωµένο κύκλωµα

� VLSI

� ιδεατή µνήµη (virtual memory)

� ηµι αγωγοί

� βιο κύκλωµα

� µινι υπολογιστές

� µικρο υπολογιστές

� προσοµοίωση, υπερ υπολογιστής, οπτικός υπολογιστής

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Οι υπολογιστές εξελίχθηκαν ως αποτέλεσµα της έρευνας για πολύ

ταχείς και ακριβείς υπολογιστικές µηχανές. Στην ανάπτυξη των υπο-

λογιστών συνέβαλαν πολλοί παράγοντες, όπως η επιτάχυνση ορισµέ-

7∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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νων τεχνολογικών βελτιώσεων, η διαθεσιµότητα µεγάλων οικονοµι-

κών ποσών και κύρια η εξέλιξη βασικών υπολογιστικών θεωριών, που

αναπτύχθηκαν από τον J. von Neumann (Θεωρία και τεχνικές ψηφια-

κών υπολογιστών, αποθηκευµένα προγράµµατα), A. Turing (Θεωρία

µηχανών για επίλυση σχεδόν κάθε πεπερασµένου αριθµητικού προ-

βλήµατος) και C. Shannon (εφαρµογή της Άλγεβρας Boole στην περι-

γραφή κυκλωµάτων). Στη συνέχεια παρουσιάζεται µία συνοπτική περι-

γραφή της χρονικής εξέλιξης και των κύριων βηµάτων προόδου και

ανάπτυξης των υπολογιστικών συστηµάτων, που έγιναν µέχρι να φθά-

σουµε στη σηµερινή κατάσταση.



7.1 °ÂÓÈ¤˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

Η ανάπτυξη των υπολογιστών τα τελευταία χρόνια συµπεριλαµβάνει

την ενσωµάτωση της υπολογιστικής µνήµης (ή αποθήκευσης) ουσια-

στικού µεγέθους και τις πολύ αυξηµένες ταχύτητες επεξεργασίας. Οι

εξελίξεις στην ανάπτυξη αυτή ήταν τόσο γρήγορες και πολυάριθµες,

ώστε µπορούν να ταξινοµηθούν ως γενιές υπολογιστών, µε κάθε

«γενιά» να χαρακτηρίζει µία σηµαντική πρόοδο τόσο στο υλικό

(hardware) όσο και το λογισµικό (software) που συνοδεύουν έναν υπο-

λογιστή. Αρχικά ο όρος «γενιά» χρησιµοποιείτο για διάκριση των

µεταβαλλόµενων τεχνολογιών του υλικού. Από το 1968 όµως ο όρος

συµπεριλαµβάνει το υλικό και λογισµικό, που µαζί αποτελούν ολό-

κληρο το σύστηµα.

Αν και υπάρχει σε ορισµένο βαθµό µία επικάλυψη µεταξύ των γενιών,

οι παρακάτω προσεγγιστικές ηµεροµηνίες θεωρούνται γενικά αποδεκτές.

Πρώτη Γενιά (1940�1952): Η πρώτη γενιά υπολογιστών χρησιµο-

ποιούσε τις λυχνίες κενού για την αποθήκευση δεδοµένων. Η χρήση

της λυχνίας κενού δηµιουργούσε µεγάλα προβλήµατα θέρµανσης και

οδηγούσε συχνά σε διακοπές της λειτουργίας και µη αποδοτική λει-

τουργία του υπολογιστή. Ο προγραµµατισµός γίνονταν κύρια σε γλώσ-

σα µηχανής.

∆εύτερη Γενιά (1952�1964):Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν µαγνητικά

µέσα αποθήκευσης πληροφοριών (µαγνητικός δακτύλιος, µαγνητικό

τύµπανο, µαγνητικός δίσκος και ταινίες κτλ.). Οι ιδιότητες του µαγνη-

τικού δακτυλίου είναι ότι είναι συµπαγής, αξιόπιστος και ταχύς στην

προσπέλαση. Η µεγάλη διαφορά, από τεχνολογική άποψη, από τους

υπολογιστές πρώτης γενιάς όµως ήταν η χρησιµοποίηση τρανζίστορς

στη θέση λυχνιών κενού. Το τρανζίστορ µπορεί να θεωρηθεί ως δια-

κόπτης, αλλά χωρίς κινούµενα µέρη. Με την αντικατάσταση αυτή το

µέγεθος των υπολογιστών έγινε µικρότερο, η ταχύτητα εκτέλεσης

έγινε µεγαλύτερη και τα σφάλµατα από µηχανικά αίτια ελαχιστοποι-

ήθηκαν, γιατί χρησιµοποιήθηκαν κυκλώµατα προσδιορισµού και διόρ-

θωσης. Χρησιµοποιήθηκαν επίσης καλύτερες και ταχύτερες περιφε-

ρειακές µονάδες, µε αποτέλεσµα η γενική απόδοση (throughput) του

υπολογιστή να γίνει πολύ µεγαλύτερη. Ο προγραµµατισµός γίνεται µε

γλώσσες υψηλού επιπέδου (FORTRAN, ALGOL, COBOL κτλ.) και
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γλώσσες χαµηλού επιπέδου (machine και symbolic coding).

Τρίτη Γενιά (1964�1976): Η τρίτη γενιά υπολογιστών χαρακτηρίζε-

ται από το πολύ µικρό µέγεθος των κυκλωµάτων τους, που είναι µόλις

ορατό από το ανθρώπινο µάτι, καθώς επίσης και από την ταχύτητα

εκτέλεσης των αριθµητικών πράξεων, µε αντίστοιχους χρόνους µερι-

κά νανοδευτερόλεπτα, (1 nsec = 10�9 sec). Ενώ τα τρανζίστορς της

δεύτερης γενιάς είχαν διαστάσεις περίπου 0.25�0.50 της ίντσας, στην

τρίτη γενιά σε µία επιφάνεια τετραγωνική µε πλευρά 0.5 της ίντσας

µπορούν να τοποθετηθούν περισσότερα από 12 κυκλώµατα, που δηµι-

ουργούν ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (integrated circuit). Η τεχνο-

λογία των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, γνωστή ως Solid Logic

Technology (SLT), αναπτύχθηκε ταχύτατα µε άµεσο αποτέλεσµα τη

µείωση του µεγέθους των υπολογιστών αλλά και της τιµής τους. Επι-

πρόσθετα η γενιά αυτή χαρακτηρίζεται από αυξηµένες ικανότητες επε-

ξεργασίας και αποθήκευσης πληροφοριών. Τα µηχανήµατα εισό-

δου/εξόδου επιτρέπουν την επικοινωνία µε τον υπολογιστή από µεγά-

λες αποστάσεις µέσω τηλεφωνικών γραµµών, δίνουν αποτελέσµατα

σε οθόνη τηλεόρασης και µπορούν ακόµα να δεχθούν ως είσοδο

φωνητικούς ήχους και να ανταποκριθούν µε παρόµοιο τρόπο. Οι ικα-

νότητες για αποθήκευση έχουν αυξηθεί µέχρι 3 δισεκατοµµύρια χαρα-

κτήρες, που µπορούν να αποθηκευθούν και να προσπελασθούν µε

τυχαίο τρόπο από τον υπολογιστή σε κλάσµατα του δευτερολέπτου.

Είναι επίσης δυνατή η επεξεργασία πολλών προγραµµάτων ταυτό-

χρονα, καθώς και η επικοινωνία πολλών χρηστών µε τον υπολογιστή

την ίδια στιγµή (εισαγωγή εννοιών multiprogramming, time�

sharing, multi�access, virtual memory κτλ.).

Οι προγραµµατιστές µπορούν να κάνουν εκτεταµένη χρήση γλωσσών

προγραµµατισµού που είναι προσανατολισµένες σε προβλήµατα

(problem oriented) ή προσανατολισµένες σε διαδικασίες (procedure

oriented) (PL/1, RPG κτλ.), επιπρόσθετα µε τις συµβολικές γλώσσες

και τη γλώσσα µηχανής.

Τέταρτη γενιά (1976�1984): Η τέταρτη γενιά υπολογιστών έφερε την

εισαγωγή µονολιθικών κυκλωµάτων, που αντικατέστησαν τους

µαγνητικούς δακτύλιους µνήµης και τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα

της προηγούµενης γενιάς. Επίσης εµφανίζονται µεγαλύτερες ικανό-

τητες για είσοδο, έξοδο, αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών.



Στην αρχή της δεκαετίας 1970�80 αναπτύχθηκε η έννοια της «ιδεα-

τής µνήµης» (virtual memory), σύµφωνα µε την οποία µηχανές µε

µέγιστη εσωτερική ικανότητα αποθήκευσης περίπου 1 εκατοµµύριο

χαρακτήρες να διαθέτουν µια «ιδεατή» ικανότητα µνήµης δισεκατοµ-

µυρίων και τρισεκατοµµυρίων χαρακτήρων.

Ένας καινούριος τρόπος αποθήκευσης πληροφοριών εµφανίσθηκε το

1971, γνωστός ως µαγνητικές «φυσαλίδες µνήµης» [Μagnetic

Bubble Memory (MBM)]. Η φυσαλίδα µνήµης πρέπει να θεωρείται

ως ένα (αρνητικά) µαγνητισµένο κυλινδρικό µαγνητικό πεδίο ή φυσα-

λίδα, µικρότερο από 3 µm σε διάµετρο, που µπορεί να µετακινείται σε

µία (θετικά) µαγνητισµένη ταινία µαγνητικού υλικού. Η παρουσία µιας

φυσαλίδας αντιπροσωπεύει το δυαδικό στοιχείο 1, ενώ η απουσία της

αντίστοιχα παριστά το δυαδικό στοιχείο 0.

Πρόοδοι έγιναν επίσης στον τοµέα του λογισµικού και των προγραµ-

µάτων για τους υπολογιστές, στη χρήση γλωσσών προγραµµατισµού

υψηλού επιπέδου προσανατολισµένων στο χρήστη και στις επικοινω-

νίες δεδοµένων. Επίσης αναπτύχθηκαν οι τεχνικές πολυ�προγραµ-

µατισµού και πολυεπεξεργασίας, τα κατανεµόµενα συστήµατα επε-

ξεργασίας και τα λειτουργικά συστήµατα. Οι σχεδιαστές υπολογιστών

παρουσίασαν επίσης την τεχνική των «µεγάλης κλίµακας ολοκλη-

ρωµένων κυκλωµάτων» [Large Scale Integration (LSI)], δηλαδή

πολλές συνιστώσες σε πολύ µικρό χώρο, καθώς επίσης και µνήµες

ηµιαγωγών (semi�conductors). Άµεσο αποτέλεσµα των νέων τεχνι-

κών υπήρξε η αλλαγή στη δοµή του κεντρικού επεξεργαστή, στην

κύρια µνήµη, στις βοηθητικές µνήµες (backing stores) ακόµα και στα

ίδια τα υπολογιστικά συστήµατα.

Η τεχνική LSI δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ενός ολοκληρωµένου

κυκλώµατος (chip), δηλαδή ενός µικρού τετραγωνικού κοµµατιού από

σιλικόνη µε πλευρά 0.25 ίντσας, που να περιέχει πάνω από 20.000

συνιστώσες. Η τεχνική αυτή εφαρµόσθηκε σε µεγάλη κλίµακα για την

κατασκευή υπολογιστών «τσέπης» (pocket ή hand�calculators) και

ψηφιακών ρολογιών. Με τη µαζική παραγωγή ολοκληρωµένων

κυκλωµάτων µικροεπεξεργαστών (microprocessor chips) το κόστος

των υπολογιστών αυτών έπεσε πολύ.

Παρόµοια εξέλιξη σηµειώθηκε στο πεδίο των ηµιαγωγών µε την

τεχνολογία MOS (Metal Oxide Silicon) και τη ∆ιπολική τεχνολογία, µε
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αποτέλεσµα πολύ φθηνές και δυναµικά µεγάλες κύριες µνήµες να µπο-

ρούν να προσαρµοσθούν στον µικροεπεξεργαστή για την κατασκευή

µικροϋπολογιστών (micro�computers) σε ένα κλάσµα του κόστους και

µεγέθους των σηµερινών µινι υπολογιστών (minicomputers).

Πέµπτη Γενιά (1982�2000): Η πέµπτη γενιά υπολογιστών σχετίζεται

µε τους παράλληλους υπολογισµούς. Τα βασικά θέµατα της πέµπτης

γενιάς είναι τα ακόλουθα:

(i) Επικοινωνία µεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή: Σκοπός είναι

η ανάπτυξη φυσικότερων µεθόδων επικοινωνίας µε τον υπολογι-

στή, π.χ. επικοινωνία µε φωνή, όραση, αφή κτλ.

(ii) Συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης: Σκοπός είναι να µεταφερ-

θούν εµπειρικές γνώσεις (παράλληλα µε τις επιστηµονικές) στον

υπολογιστή και να αναπτυχθούν νέα προγράµµατα, που επεξερ-

γάζονται τις βάσεις δεδοµένων και δίνουν ποσοτικοποιηµένες (και

όχι δυαδικές: ναι ή όχι) απαντήσεις. Τα συστήµατα αυτά προ-

σφέρουν παράλληλα την πιθανότητα που έχει µια άποψη για να

επαληθευθεί µε τρόπο ανάλογο προς τον ανθρώπινο συλλογισµό.

(iii) Μεθοδολογία και τεχνολογία λογισµικού: Οι περισσότερες

γλώσσες προγραµµατισµού υπολογιστών υψηλού επιπέδου, όπως

η FORTRAN, PASCAL, COBOL, BASIC και τελευταία η ADA,

βασίζονται στη «λογική των εξαρτηµένων βηµάτων», όπου

δηλαδή κάθε εντολή εκτελείται µε προκαθορισµένη σειρά. Το

µικρότερο λάθος στη λογική µπορεί να δώσει «περίεργα» αποτε-

λέσµατα. Οι ερευνητικές προσπάθειες σήµερα στρέφονται προς

το σχεδιασµό νέων γλωσσών και βοηθητικών προγραµµάτων, που

επιτρέπουν η εισαγωγή πληροφοριών σε µνήµες να γίνεται ανε-

ξάρτητα από την επεξεργασία τους και τα αποτελέσµατα των ανα-

λύσεων να µην επηρεάζονται από τη λογική συνοχή των εντολών.

(iv) Σχεδιασµός νέων κυκλωµάτων υψηλής πυκνότητας: Τα νέα

chips, δηλαδή τα πακέτα µε υψηλή περιεκτικότητα ολοκληρωµένων

κυκλωµάτων που χρησιµοποιούν τεχνικές «πολύ�µεγάλης κλίµα-

κας ολοκλήρωσης» [Very Large Scale Integration (VLSI)], περιέ-

χουν περισσότερα κελιά µνήµης και ταυτόχρονα είναι πιο γρήγορα.

Γενικά στον τοµέα αυτό ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αρχιτεκτονι-

κή της κεντρικής µονάδας υπολογιστή, που επεξεργάζεται πολλά δεδο-



µένα ταυτόχρονα και µε έναν παράλληλο τρόπο (και όχι σειριακά,

δηλαδή το ένα µετά το άλλο, όπως γίνεται µε τους σηµερινούς ακο-

λουθιακούς ή σειριακούς υπολογιστές).

Η Έκτη Γενιά, που βρίσκεται σήµερα σε ερευνητικό στάδιο σχεδια-

σµού, θα χρησιµοποιεί, αντί για ολοκληρωµένα κυκλώµατα (chips),

ζωντανούς µοριακούς οργανισµούς στη µνήµη και θα µπορεί να

µεταφέρει πληροφορίες µε ταχύτητα ένα εκατοµµύριο φορές πιο γρή-

γορα από τα σηµερινά κυκλώµατα. Σηµειώνεται ότι ένα κυβικό εκα-

τοστό οργανικών µορίων έχει περίπου 10 εκατοµµύρια φορές περισ-

σότερη χωρητικότητα σε σύγκριση µε ένα σύγχρονο chip µνήµης. Το

επόµενο βήµα είναι λοιπόν η κατασκευή του «βιοκυκλώµατος»

(bio�chip), που βασίζεται σε «ζωντανά» µόρια, όπως αυτά που υπάρ-

χουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Η λειτουργία του βιο�κυκλώµατος βασίζεται στο ότι οι κινήσεις και οι

συνδυασµοί µορίων ελέγχονται µε φόρτιση του οργανικού µορίου µε

ηλεκτρικό ρεύµα ασθενούς έντασης, έτσι ώστε το µόριο να συµπεριφέ-

ρεται ως ηλεκτρικός διακόπτης. Με τη µεταφορά του ρεύµατος προς µία

συγκεκριµένη κατεύθυνση, το οργανικό µόριο θα µπορεί να λειτουργεί

ως δυαδική λυχνία. Tα µόρια που µελετούνται είναι η αιµοσφαιρίνη

(πρωτεΐνη του αίµατος, που µεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς) και οι

πρωτεΐνες. Τα πρώτα βήµατα για τον έλεγχο µικροοργανισµών µε ολο-

κληρωµένα κυκλώµατα έχουν ήδη γίνει µε επιτυχία. Οι βιο�υπολογι-

στές (bio�computers) βασίζονται κύρια σε οργανικά υλικά (πρωτεΐνες,

χλωροφύλλη κτλ.) και νευρωνικά δίκτυα µε µαζικό παραλληλισµό.
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Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις σηµειώνοντας τον αριθµό κάθε

γενιάς υπολογιστή (από 1 έως και 6) αριστερά από τις αντίστοιχες

λέξεις και προθέµατα των ακόλουθων σηµαντικότερων και κυριότε-

ρων χαρακτηριστικών των υπολογιστών κάθε γενιάς:

[ ] πολυπρογραµµατισµός [ ] τρανζίστορς [ ] λυχνίες κενού

[ ] ολοκληρωµένο κύκλωµα [ ] VLSI [ ] χρονοµερι-

σµός (TS)

[ ] ιδεατή µνήµη [ ] MOS [ ] LSI

[ ] βιο�κυκλώµατα [ ] ηµιαγωγοί [ ] φυσαλίδες 

µνήµης

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
7.1
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7.2 ∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

Συµπληρωµατικά µε τα όσα αναφέρθηκαν στο εδάφιο 1.3.1 για κατηγορίες,

τύπους και ταξινοµήσεις των υπολογιστών αναφέρουµε τα ακόλουθα:

7.2.1 ªÈÓÈ ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜

Οι µινι υπολογιστές (mini computers) αναπτύχθηκαν από τους κατα-

σκευαστές υπολογιστών για ειδικευµένες επεξεργασίες και από τη Βιο-

µηχανία ∆ιαστήµατος περίπου το 1960, όταν υπήρχε ανάγκη για υπο-

λογιστές µικρούς στο µέγεθος και ελαφρούς στο βάρος. Ο πρώτος

µινι�υπολογιστής εµφανίσθηκε το 1962 (Hughes HCH�201), αλλά ο

πρώτος µαζικά παραγόµενος µινι�υπολογιστής ήταν ο PDP�8, που

κατασκευάσθηκε το 1965 από την Digital Equipment Corporation

(DEC). Ο ορισµός του µινι�υπολογιστή είναι δύσκολο να διατυπωθεί,

γιατί χρησιµοποιήθηκαν από τους χρήστες διαφορετικά κριτήρια δια-

λογής, που συχνά περιείχαν και τεχνικές προδιαγραφές. Συνήθως, τα

πιο παραδεκτά κριτήρια για τους µινι�υπολογιστές ήταν το βάρος τους

(κάτω από 25 κιλά), αλλά κύρια η τιµή τους, που κυµαίνονταν γύρω

στις £5.000 (τιµή του κεντρικού επεξεργαστή το 1981).

Οι µινι υπολογιστές εκτελούσαν βασικές αριθµητικές και λογικές λει-

τουργίες, δέχονταν µερικές γλώσσες προγραµµατισµού που χρησιµο-

ποιούνται σε µεγαλύτερα υπολογιστικά συστήµατα, αλλά ήταν σαφώς

µικρότεροι σε φυσικό µέγεθος, οικονοµικότεροι στην αγορά µε ορι-

σµένους περιορισµούς στην ικανότητα αποθήκευσης πληροφοριών.

Οι µινι�υπολογιστές χρησιµοποιήθηκαν για µία ποικιλία εφαρµογών.

7.2.2 ªÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜

Οι µικροϋπολογιστές (microcomputers) πρωτοπαρουσιάσθηκαν στις

Αναφέρατε τρία κύρια µέσα αποθήκευσης πληροφοριών και τρεις

τεχνικές αποθήκευσης πληροφοριών για υπολογιστές τρίτης, τέταρτης

και πέµπτης γενιάς, επιλέγοντας από τα ακόλουθα:

ολοκληρωµένα κυκλώµατα, τρανζίστορ, LSI, λυχνίες κενού,

µαγνητικός δακτύλιος, ιδεατή µνήµη, βιοκύκλωµα, µαγνητικές

φυσαλίδες µνήµης, VLSI, µαγνητικός δίσκος, ηµιαγωγοί, αιµο-

σφαιρίνη, µαγνητική ταινία

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
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αρχές της δεκαετίας 1970�80. Η βάση του µικρο υπολογιστή είναι ο

µικροεπεξεργαστής (microprocessor), ένα κύκλωµα από διοξείδιο

του πυριτίου (σιλικόνη) που περιέχει τα αναγκαία κυκλώµατα για την

εκτέλεση αριθµητικών και λογικών λειτουργιών και τον έλεγχο λει-

τουργιών εισόδου/εξόδου.

Το 1971 η εταιρεία INTEL παρουσίασε τον πρώτο µικροεπεξεργαστή

σε ένα απλό κύκλωµα (chip) µε το όνοµα INTEL 4004. Η εµφάνιση

του µικροεπεξεργαστή οφείλεται κυρίως στη µεγάλη πρόοδο στον

τοµέα της τεχνολογίας «Μεγάλης Κλίµακας Ολοκλήρωσης» (Large

Scale Integration � LSI). Η τεχνολογία LSI επιτρέπει την κατασκευή

ενός απλού chip σιλικόνης, που περιέχει χιλιάδες συνιστώσες (τραν-

ζίστορς) και εκτελεί όλες τις αναγκαίες αριθµητικές και λογικές λει-

τουργίες ενός επεξεργαστή υπολογιστή. Αυτοί οι επεξεργαστές καλού-

νται µικροεπεξεργαστικές µονάδες (Micro�Processor Units�MPU) και

δεν αποτελούν µόνοι τους υπολογιστές, επειδή αντιστοιχούν στις Αριθ-

µητικές/Λογικές µονάδες και στις µονάδες Ελέγχου. Προσθέτοντας

όµως µονάδες µνήµης, µονάδες εισόδου/εξόδου σε έναν µικροεπε-

ξεργαστή σχηµατίζεται ένας µικροϋπολογιστής.

Η µεγάλη πρόοδος που έγινε στην περιοχή της µνήµης των ηµι�αγω-

γών επέτρεψε την παραγωγή πολύ µικρών και πολύ οικονοµικών MPU

chips. Η σηµασία τέτοιων µικροϋπολογιστικών συστηµάτων είναι προ-

φανώς πολύ µεγάλη. Το µικρό µέγεθός τους, το χαµηλό κόστος, η

υψηλή αξιοπιστία είναι παράγοντες που προσελκύουν πολλά µέλη της

βιοµηχανικής, εµπορικής και επιστηµονικής κοινότητας. Οι µικροϋ-

πολογιστές χρησιµοποιούνται ήδη σε πολλές εφαρµογές, όπως οι εξής:

� Στην καταναλωτική/εκπαιδευτική αγορά για µορφωτικά παιγνίδια.

� Για προγραµµατισµένο χρονοµέτρηµα και έλεγχο σε συσκευές κατα-

ναλωτών [επεξεργασία λέξεων (word processing), φούρνοι µικρο-

κυµάτων, πλυντήρια, ψυγεία, ταξίµετρα κτλ.].

� Σε µηχανήµατα πωλήσεων, όπου οι πληροφορίες για τις πωλήσεις

µετά την επεξεργασία τους αποθηκεύονται σε µαγνητοταινίες.

� Σε συσκευές ασφάλειας.

� Σε περιφερειακές µονάδες υπολογιστών.

Χρησιµοποιούνται επίσης και σε περιοχές εφαρµογών όπου απαιτεί-
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ται τα υπολογιστικά συστήµατα να καταλαµβάνουν τον δυνατό ελά-

χιστο χώρο, π.χ. ιατρικές, αεροπορικές, διαστηµικές και στρατιωτικές

εφαρµογές. Προς το παρόν έχουν κατασκευασθεί επεξεργαστές µε 4

bits, 8 bits και 16 bits. Ένας επεξεργαστής των 16 bits µε µία µέτριου

µεγέθους µνήµη µπορεί τώρα να χρησιµοποιηθεί στη θέση ενός µικρού

µινι υπολογιστή. Στην εµπορική αγορά εµφανίζονται επεξεργαστές

των 32 bits, RAM chip µε χωρητικότητα µνήµης 64 KB και µε ένα

εκατοµµύριο συνιστώσες σε ένα άλλο chip.

Σε ερευνητικό στάδιο ευρίσκεται η κατασκευή τρισδιάστατου chip,

πλαστικού chip, καθώς και η χρησιµοποίηση ως πρώτης ύλης, αντί της

σιλικόνης, ενός οξειδίου του γαλλίου (Gallium Arsenide) για την κατα-

σκευή ενός νέου chip. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ένας από τους

ταχύτερους υπολογιστές, ο υπερυπολογιστής CRAY�3, χρησιµοποιεί

ολοκληρωµένα κυκλώµατα κατασκευασµένα από οξείδιο γαλλίου.

7.2.3 ÀÂÚ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜

Ένα από τα περισσότερο σπουδαία ερευνητικά, αναπτυξιακά και σχε-

διαστικά εργαλεία του τέλους του εικοστού αιώνα είναι ο υπερυπο-

λογιστής (Supercomputer). Οι υπερυπολογιστές είναι υπολογιστικά

συστήµατα τελευταίας «γενιάς» βασισµένα στη φιλοσοφία παραλλη-

λισµού, που χρησιµοποιούν πολύ µεγάλες υπολογιστικές ταχύτητες

για επίλυση µεγάλης τάξης προβληµάτων. 

Η ανάπτυξη των σύγχρονων υπερυπολογιστών βασίζεται στους ακό-

λουθους πέντε παράγοντες: (i) Aνάπτυξη του παραλληλισµού µε τον

καλύτερο τρόπο, (ii) ανίχνευση και χρήση «έµφυτου» παραλληλισµού

των δεδοµένων προβληµάτων, (iii) ανάπτυξη και χρήση νέων γλωσσών

προγραµµατισµού, (iv) αποφυγή «συνδρόµου» von Neumann, (v) επί-

λυση νέων προβληµάτων και επέκταση σε νέες περιοχές εφαρµογών.

Tο «σύνδροµο» (στένωµα) von Neumann αναφέρεται σε όλες τις συµ-

βατικές (σειριακές) αρχιτεκτονικές, που αποτελούν παραλλαγές του αρχι-

κού µοντέλου von Neumann για τις µηχανές µε αποθηκευµένα προγράµ-

µατα. Tο «στένωµα» (bottleneck) προκαλείται από το ότι όλες οι οδηγίες

και τα δεδοµένα µεταφέρονται από τη µνήµη στη CPU και αντίστροφα

µέσω ενός συνδέσµου, του οποίου η ικανότητα µεταφοράς περιορίζει

σηµαντικά την ταχύτητα επεξεργασίας και τη συνολική απόδοση της

µηχανής. O πλέον αποδοτικός τρόπος διόρθωσης είναι ο παραλληλισµός.



Οι σύγχρονοι υπερυπολογιστές ταξινοµούνται ανάλογα µε τη δοµή

τους στις ακόλουθες κατηγορίες: σωληνοειδείς υπολογιστές, συστή-

µατα πολυεπεξεργασίας, επεξεργαστές διάταξης (array processors). Οι

υπερυπολογιστές κατατάσσονται ως προς την οργάνωσή τους σε µηχα-

νές «ενός ρεύµατος εντολών και πολλαπλών ρευµάτων δεδοµένων»

(SIMD) και σε µηχανές «πολλαπλών ρευµάτων εντολών και πολλα-

πλών ρευµάτων δεδοµένων» (MIMD). 

Τα σύγχρονα αυτά ταχύτατα υπολογιστικά συστήµατα θα παρουσια-

σθούν σε επόµενη θεµατική ενότητα. 

7.2.4 √ÙÈÎÔ› ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È √ÙÈÎÔ› ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ›

Οι οπτικοί υπολογιστές χρησιµοποιούν οπτικά σήµατα αντί ηλεκτρι-

κών και οπτικά ανάλογα των κρυσταλλολυχνιών (transistors). Οι οπτι-

κοί υπολογισµοί (optical computing) δυναµικά θεωρούνται εξαιρετικά

ταχείς και, αν ο αριθµός των ηλεκτρονικών συνιστωσών του συστήµα-

τος µπορεί να ελαχιστοποιηθεί, τότε η ταχύτητα επεξεργασίας µπορεί

να αυξηθεί εξαιρετικά πλησιάζοντας την ταχύτητα του φωτός. Ένα άλλο

σηµαντικό πλεονέκτηµα των οπτικών υπολογισµών είναι ο έµφυτος

µαζικός παραλληλισµός στην Οπτική. Για παράδειγµα, η διασύνδεση

υπολογιστών µπορεί να γίνει µε διαµορφωτές χώρου�φωτός, που µπο-

ρούν επίσης να ενεργήσουν ως οπτικά «σταυρωτά» (crossbar) δίκτυα.

Η οπτική µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε αποδοτικό τρόπο σε εφαρµογές

όπου οι επιπρόσθετες επικοινωνίες έχουν εντατικούς ρυθµούς. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε συνοπτικά στοιχεία για τις βασικές αρχές

σχεδιασµού και λειτουργίας των οπτικών υπολογιστών. O ενδιαφερό-

µενος αναγνώστης µπορεί να αναζητήσει περισσότερες αναλυτικές

πληροφορίες σε αντίστοιχη θεµατική ενότητα.

Οι σύγχρονοι υπολογιστές σχεδιάζονται από το πρότυπο της κλασικής

µηχανής «πεπερασµένης κατάστασης» (finite state), που περιέχει

µονάδες µνήµης (latches) και συνδυαστικές λογικές µονάδες (κεντρι-

κές µονάδες επεξεργασίας � CPU�s). Μία τέτοια µηχανή είναι πλήρως

παράλληλη και δεν εµφανίζει το σύνδροµο ή «στένωµα» (bottleneck)

von Neumann. Αν απαιτούνται περισσότερες «µεταβλητές κατάστα-

σης», τότε αυξάνεται ο αριθµός γραµµών δεδοµένων. Η ελάττωση του

αριθµού γραµµών γίνεται χρησιµοποιώντας τεχνικές δυαδικής κωδι-

κοποίησης, που ελαττώνει τον αριθµό Ν�γραµµών σε log2(N), και
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αποτελεί την αιτία του «στενώµατος» von Neumann.

Η αποφυγή του «στενώµατος» Ν�καναλιών επιτυγχάνεται µε παράλ-

ληλη σύνδεση στη CPU. Μία ευνόητη επιλογή θα ήταν ένας οπτικός

υπολογιστής, που όµως η κατασκευή του προϋποθέτει προβλήµατα,

όπως κατάλληλα στοιχεία (οπτικής) µνήµης, ανίχνευση και επαναδη-

µιουργία οπτικών σηµάτων, ταχεία «οπτική λογική». 

Το πρόβληµα των οπτικών µνηµών συνδέεται µε το πρόβληµα υλικών,

ειδικότερα για τη διεύθυνση µνήµης και αποθήκευσης. Η κλασική

µηχανή «πεπερασµένης κατάστασης» διαθέτει µέσα µνήµης που καθυ-

στερούν τις πληροφορίες κατά ένα κύκλο ρολογιού, ενώ οι µηχανές

«τροποποιηµένης κατάστασης» χρειάζονται κατάλληλο υλικό για

µακρόχρονη αποθήκευση.

Oι µηχανές «πεπερασµένης κατάστασης» (finite state machines) και

οι µηχανές von Neumann είναι µηχανές επεξεργασίας πληροφοριών,

δηλαδή δέχονται ως στοιχεία εισόδου ένα σύνολο σηµάτων, τα επε-

ξεργάζονται και δίνουν ως στοιχεία εξόδου ένα αντίστοιχο σύνολο

σηµάτων. Oι ψηφιακοί υπολογιστές µπορούν να θεωρηθούν ως προ-

γραµµατισµένες µηχανές «πεπερασµένης κατάστασης».

Η ανίχνευση και η επαναδιέγερση συνδέονται επίσης µε την επιστή-

µη υλικών. Η επίδραση ενός οπτικού σήµατος σε ένα άλλο οπτικό

σήµα θεωρείται πολύ δύσκολη διαδικασία. Ένας οπτικός υπολογιστής

πρέπει να είναι σχεδόν ολοκληρωτικά οπτικός, διότι κάθε µικτογενής

προσέγγιση θα µειονεκτεί από τους περιορισµούς των ηλεκτρονικών

διαµέσων (interface). Μία εναλλακτική προσέγγιση σε έναν οπτικό

υπολογιστή είναι µία οπτική ακολουθία πυλών NOR (optical NOR

gate array), που µπορεί να κατασκευασθεί µε ειδικές τεχνικές που χρη-

σιµοποιούν ολογράµµατα.

Σηµειώνεται επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ηλεκτρο-

νικών�φωτονικών υπολογιστών, που βασίζονται στη νέα ολοκλη-

ρωµένη οπτική τεχνολογία [Integrated Optic Technology (IOT)].

7.3 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (1950 – 1990)

Τα πρώτα υπολογιστικά συστήµατα αναπτύχθηκαν πριν από µερικές

δεκαετίες. Παρά το γεγονός αυτό και τις περιορισµένες δυνατότητες

των µηχανών, η ικανότητα του ανθρώπου να ελαττώνει ακόµη και



εξαιρετικά πολύπλοκα προβλήµατα σε ένα απλό επίπεδο οδηγιών που

µπορεί να χρησιµοποιήσει ο υπολογιστής επέτρεψε τη δυνατότητα

χρήσης των υπολογιστικών συστηµάτων σε µία πολύ µεγάλη περιοχή

δραστηριοτήτων, όπως εµπορικές και βιοµηχανικές εφαρµογές, επι-

στηµονική έρευνα, τεχνολογία διαστήµατος και επικοινωνίες. 

Άλλες σχετικές εφαρµογές είναι οι εξής: Λογιστική µισθοδοσία και

αρχεία προσωπικού, έλεγχος αποθεµάτων και πωλήσεις, τραπεζικές

και ασφαλιστικές εφαρµογές. Οι υπολογιστές χρησιµοποιούνται επί-

σης για αποδοτικότερη πολιτική επενδύσεων και λήψη αποφάσεων µε

κατάλληλη χρήση ενηµερωµένων και ακριβέστερων πληροφοριών που

παίρνονται από σχετικές βάσεις δεδοµένων.

Ο υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο της

διοίκησης για τη λύση προβληµάτων της επιχείρησης. Στην Επιχειρη-

σιακή Έρευνα [Operational Research ή Operations Research (OR)],

που αναφέρεται στην εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων στη λήψη

αποφάσεων, χρησιµοποιούνται ορισµένες τεχνικές που χρειάζονται τις

υπολογιστικές και αποµνηµονευτικές ικανότητες του υπολογιστή.

Οι κυριότεροι µέθοδοι ανάλυσης που χρησιµοποιούνται είναι η «Ανά-

λυση Kρίσιµης Οδού» ή «Ανάλυση κρισίµων διαδροµών» (Critical

Path Analysis) και ο «Γραµµικός Προγραµµατισµός» (Linear Pro-

gramming). Οι παραπάνω µέθοδοι εφαρµόζονται σε περιπτώσεις που

είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για έναν αριθµό µεταβλητών παρα-

γόντων και όταν θέλουµε η προτεινόµενη λύση να δείχνει την καλύ-

τερη δυνατή σχέση µεταξύ των µεταβλητών, λαµβάνοντας υπόψη κάθε

είδους περιορισµούς που υπάρχουν.

Η µέθοδος «Προσοµοίωσης» (Simulation) χρησιµοποιείται όταν πρέ-

πει να ληφθούν αποφάσεις µε βάση τις πιθανότητες και όπου λαµβά-

νονται υπόψη περασµένα γεγονότα προτού ληφθεί µία απόφαση.

Σηµειώνεται ότι σε τέτοιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων ο υπολογι-

στής µάλλον χρησιµοποιεί παρά δίνει πληροφορίες.

Τα υπολογιστικά συστήµατα χρησιµοποιούνται επίσης εκτεταµένα σε

βιοµηχανική παραγωγή, ηλεκτρική ενέργεια, σχεδιασµούς έργων

Μηχανικής, τυπογραφική τεχνολογία [ηλεκτρονικές εκδόσεις (electro-

nic publishing)], επιστηµονική έρευνα, µετεωρολογία, επικοινωνίες

(αεροπλοήγηση προσοµοιωτές πτήσεων, µεταφορές και έλεγχος κίνη-
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σης), τοπική αυτοδιοίκηση και δηµόσια βοηθητικά προγράµµατα

(Ιατρική, µόρφωση κ.ά.). Στο ευρύ φάσµα εφαρµογών των υπολογι-

στικών συστηµάτων ανήκουν επίσης πολυάριθµες ειδικές και γενικές

εφαρµογές διαστηµικού και στρατιωτικού περιεχοµένου.

Η ανάπτυξη των σύγχρονων υπερυπολογιστών συνδέεται µε τα επι-

στηµονικά προβλήµατα πολύ µεγάλης κλίµακας, που η επίλυσή τους

προϋποθέτει υπερυπολογιστική ισχύ. Τα προβλήµατα αυτά προκύ-

πτουν από τις ακόλουθες περιοχές: πρόγνωση καιρού και ανάλυση κλί-

µατος σε παγκόσµια κλίµακα, δοµική βιολογία, ανθρώπινα γονίδια,

σχεδιασµός φαρµάκων, ανακάλυψη και εντόπιση κοιτασµάτων πετρε-

λαίου και αερίων, επιστήµη υλικών, δυναµική ρευστών, υπολογιστι-

κή ωκεανογραφία, µεταφορές, υπεραγωγιµότητα, σχεδιασµός ηµια-

γωγών, Αστρονοµία, οµιλία, όραση, Θεωρητική Φυσική υψηλών ενερ-

γειών (κβαντική χρωµοδυναµική).

Tις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η εξερεύνηση και εκµετάλλευση του

διαστήµατος έχουν βελτιώσει σηµαντικά τη ζωή στον πλανήτη µας µε

την επικοινωνία δορυφόρων, την πρόγνωση καιρού, την ναυσιπλοΐα

και τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Έχει επίσης βελτιωθεί πολύ η

ανθρώπινη γνώση για το σύµπαν µε τις αποστολές των διαστηµο-

πλοίων Apollo (Σελήνη), Pioneer (Άρης) και Voyager (εξωτερικό ηλια-

κό σύστηµα). Tα διαστηµικά προγράµµατα συνετέλεσαν σε µεγάλες

βελτιώσεις στον έλεγχο της βιοϊατρικής, της τεχνολογίας υλικών και

της τεχνολογίας υπολογιστών.

Σύγχρονα επιστηµονικά και τεχνολογικά ερευνητικά πεδία αιχµής στα

οποία χρησιµοποιούνται υπερυπολογιστές είναι τα εξής: µοριακή

µοντελοποίηση, ιατρικές απεικονίσεις, δοµή και λειτουργία εγκεφά-

λου, Μαθηµατικά, Γεω�επιστήµες και Μετεωρολογία, εξερεύνηση

διαστήµατος, Αστροφυσική, υπολογιστική δυναµική ρευστών κ.ά.



™‡ÓÔ„Ë

� Οι σηµαντικές εξελίξεις στην ανάπτυξη των υπολογιστών που

χαρακτηρίζονται από µεγάλες προόδους σε υλικό και λογισµικό

ταξινοµούνται ως «γενιά» υπολογιστών.

� Αναφέρονται οι ακόλουθες γενιές υπολογιστών µε τις αντίστοιχες

προόδους:

Πρώτη γενιά (1940�52): λυχνίες κενού

∆εύτερη γενιά (1952�64): µαγνητικά µέσα αποθήκευσης, τρανζί-

στορς

Τρίτη γενιά (1964�76): ολοκληρωµένα κυκλώµατα, πολυπρο-

γραµµατισµός

Τέταρτη γενιά (1976�84): µονολιθικά κυκλώµατα, ιδεατή µνήµη,

ηµιαγωγοί, µεγάλης κλίµακας ολοκληρωµένα κυκλώµατα (LSI)

Πέµπτη γενιά (1982�96): πολύ µεγάλης κλίµακας ολοκληρωµένα

κυκλώµατα (VLSI), επικοινωνία ανθρώπου�µηχανής

Έκτη γενιά: βιο�κυκλώµατα, βιο�υπολογιστές

� Οι υπολογιστές µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε:

(i) τον τρόπο παράστασης των πληροφοριών σε: ψηφιακούς, ανα-

λογικούς και υβριδικούς,

(ii) τη χρήση τους σε: γενικού και ειδικού σκοπού,

(iii) το είδος εφαρµογών σε: επιστηµονικές και διαχειριστικές

εφαρµογές,

(iv) τα κριτήρια προδιαγραφών κατηγοριοποίησης (εδάφιο 1.3.1).

Ανάλογα µε την παλαιά κατηγορία µεγέθους τους διακρίνονται σε

µεσαίου µεγέθους (mainframe), µινι�υπολογιστές, µικρο�υπολο-

γιστές. Αναφέρονται επίσης οι κατηγορίες των υπερυπολογιστών,

οπτικών και νευρωνικών υπολογιστών, βιο�υπολογιστών, κβαντι-

κών υπολογιστών.
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Στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρουµε τις κατηγορίες και τις τεχνικές επε-

ξεργασίας δεδοµένων και εικόνων. Παρουσιάζουµε τις έννοιες αρχεί-

ων, εγγραφών και τις διαδικασίες χειρισµού αρχείων. Περιγράφουµε

επίσης διάφορες κατηγορίες και τύπους λογισµικού εφαρµογών. 

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Με την ολοκλήρωση µελέτης του ογδόου κεφαλαίου θα µπορείτε να:

� αναφέρετε πέντε κατηγορίες και πέντε τεχνικές επεξεργασίας

δεδοµένων 

� ορίζετε τις έννοιες των αρχείων, εγγραφών και πεδίων

� περιγράφετε τις διαδικασίες χειρισµού αρχείων

� περιγράφετε δεκαέξι κατηγορίες και έξι τύπους πακέτων λογισµι-

κού

� εξηγείτε τη χρησιµότητα και λειτουργικότητα των παραπάνω

κατηγοριών και τύπων λογισµικού εφαρµογών

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

� Επεξεργασία ∆εδοµένων (Data Processing)

� πολυεπεξεργασία, παράλληλοι υπολογισµοί

� πολλαπλές διεργασίες (multitasking)

� αρχείο (file)

� εγγραφή (record)

� πεδίο (field)

� λογισµικό διαχείρισης έργων

� PERT

� CASE

� πακέτα λογισµικού

� DBMS

� SQL

� ηλεκτρονική έκδοση
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� PostScript

� εµπορικά πακέτα

� βοηθητικά προγράµµατα

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Οι υπολογιστές σχεδιάσθηκαν αρχικά για τη λύση επιστηµονικών προ-

βληµάτων, το µεγαλύτερο όµως µέρος των υπολογισµών σήµερα ανα-

φέρεται σε Επεξεργασία ∆εδοµένων (Data Processing), που καλύπτει

ένα ευρύ πεδίο εφαρµογών σχετικών µε εµπορικά, βιοµηχανικά και

διάφορα επιστηµονικά και τεχνολογικά προβλήµατα. Στα γενικά πλαί-

σια της επεξεργασίας πληροφοριών από τους υπολογιστές αναφέρεται

ότι η επεξεργασία δεδοµένων είναι αντικείµενο απασχόλησης περίπου

των 2/3 ή και 3/4 του συνολικού ανθρώπινου δυναµικού που ασχολεί-

ται µε τα υπολογιστικά συστήµατα.

Ο όρος «Επεξεργασία ∆εδοµένων» αναφέρεται γενικά στους µετα-

σχηµατισµούς των δεδοµένων που εκτελούνται µε τη βοήθεια υπολο-

γισµών και υπολογιστών για να προκύψουν τα επιθυµητά αποτελέ-

σµατα µιας εφαρµογής (επιστηµονικής, διαχειριστικής ή διοικητικής).

Ο παραπάνω όρος έχει γενικευθεί µε την εξέλιξη της πληροφορικής

ιδιαίτερα µε την εκτεταµένη χρήση µεγάλων βάσεων δεδοµένων και

δικτύων επικοινωνίας και µπορεί να λεχθεί ότι η επεξεργασία δεδο-

µένων σε συνδυασµό µε την επεξεργασία πληροφοριών και το χειρι-

σµό συµβόλων καθορίζουν ουσιαστικά τις επιλυτικές δυνατότητες των

υπολογιστών.

Ο αντικειµενικός σκοπός της επεξεργασίας στοιχείων είναι η οργά-

νωση δεδοµένων, έτσι ώστε να αποτελούν κατανοητές πληροφορίες.

Εδώ σηµειώνεται ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ των όρων «πληροφο-

ρίες» και «δεδοµένα», π.χ. τα στοιχεία «030875» αποτελούν απλά

(ακατέργαστα) δεδοµένα, αλλά δεν δίνουν κάποια κατανοητή (κατερ-

γασµένη) πληροφορία, ενώ αν ερµηνευθούν ως ηµεροµηνία σηµαίνουν

3 Αυγούστου 1975.
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Οι όροι «επεξεργασία δεδοµένων» και «επεξεργασία πληροφοριών»

συχνά συγχέονται. Οι πρωτο�εµφανιζόµενες πληροφορίες βρίσκονται

συνήθως σε ακατέργαστη µορφή και η επεξεργασία τους από τη CPU

γίνεται έτσι, ώστε να προκύψουν κατανοητά δεδοµένα (κατεργασµέ-

να δεδοµένα). Τα δεδοµένα αυτά στη συνέχεια, µετά την επεξεργασία

τους, παράγουν νέες πληροφορίες (κατεργασµένες πληροφορίες).

Ο κύκλος αυτός µπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές, έτσι ώστε οι

πληροφορίες που προκύπτουν σε κάθε επανάληψη να γίνονται αντι-

κείµενο επεξεργασίας ως δεδοµένα. Σε τέτοιες ενδιάµεσες φάσεις επε-

ξεργασίας οι πληροφορίες είναι σύνολα αριθµών, φυσικά σύµβολα και

διάφοροι κώδικες.

H επεξεργασία σε δεδοµένα µπορεί να εµφανίζει ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά ανάλογα µε:

1. Tη φύση δεδοµένων: Επιστηµονική, εµπορική και επιχειρησιακή/

διαχειριστική επεξεργασία δεδοµένων.

2. Tον τρόπο επεξεργασίας: Χειρογραφικό, αυτόµατο, µηχανικό, ηλε-

κτρονικό τρόπο επεξεργασίας δεδοµένων.

3. Tη χωροταξία δεδοµένων: Συγκεντρωτική, αποκεντρωτική και

κατανεµηµένη επεξεργασία δεδοµένων.

Στη συνέχεια παραθέτουµε σχετικές παρατηρήσεις για τα προηγού-

µενα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας δεδοµένων.

(1) Η επεξεργασία επιστηµονικών δεδοµένων περιλαµβάνει συνήθως

πολλές υπολογιστικές (αριθµητικές και συγκριτικές) πράξεις, που

εκτελούνται σε ένα σχετικά µικρό όγκο δεδοµένων εισόδου και δίνουν

έναν µικρό όγκο αποτελεσµάτων. Η επεξεργασία εµπορικών δεδοµέ-

νων αντίθετα περιλαµβάνει έναν µικρό αριθµό υπολογιστικών πράξε-

ων, που εκτελούνται σε ένα µεγάλο όγκο δεδοµένων εισόδου και οδη-

γούν σε έναν µεγάλο όγκο αποτελεσµάτων εξόδου.

(2) Σε ένα σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων πληροφορικής (compu-

terized data processing system) οι πληροφορίες πρέπει να έχουν κατάλ-

ληλη δόµηση, έτσι ώστε ως δεδοµένα να µπορεί ο υπολογιστής να τα

επεξεργασθεί. Οι πληροφορίες αυτές, που µπορεί να περιέχουν πρό-

σφατα και περασµένα στοιχεία δεδοµένων, εκφράζονται ως δεδοµένα
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και µετά την επεξεργασία τους επιστρέφονται τελικά στους χρήστες

(π.χ. διευθυντές ή άλλους ενδιαφερόµενους) ως ενηµερωµένες και χρή-

σιµες πληροφορίες. Η παραπάνω διαδικασία περιλαµβάνει βασικά τις

ακόλουθες πέντε φάσεις:

Προετοιµασία των πρωτογενών τεκµηρίων (source documents),

είσοδος δεδοµένων, επεξεργασία�έλεγχος (χειρισµός) δεδοµένων,

έξοδος δεδοµένων και αποθήκευση δεδοµένων.

Στη συνέχεια περιγράφουµε συνοπτικά τις παραπάνω φάσεις.

(i) Πρωτογενή τεκµήρια: Η πρώτη φάση είναι η λήψη σχετικών γεγο-

νότων και σχηµάτων, καθώς και η τοποθέτησή τους στα πρωτογενή

τεκµήρια (έγγραφα), π.χ. για τη λήψη µιας µέτρησης πρέπει πρώτα να

γραφούν σε ειδικό χαρτί καταµέτρησης ή σε κάποιο άλλο έγγραφο,

στοιχεία καταναλωτών όπως: όνοµα, διεύθυνση, ηµεροµηνία, ένδειξη

καταµετρητή κτλ. Τα έγγραφα αυτά µπορεί να είναι έτσι σχεδιασµένα

ώστε οι πληροφορίες να καταγράφονται µε την ίδια δοµή που απαι-

τείται για τα δεδοµένα από το πρόγραµµα.

(ii) Είσοδος δεδοµένων: Η µεταφορά δεδοµένων από τα πρωτογενή

τεκµήρια σε έναν κατάλληλο τύπο για την εισαγωγή στον υπολογιστή

και την έναρξη της επεξεργασίας µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας

διάφορα µέσα ή µηχανήµατα εισόδου, π.χ. διάτρητες κάρτες ή χαρτο-

ταινίες, πληκτρολόγια, έγγραφα µε οπτική αναγνώριση χαρακτήρων

(OCR).

(iii) Επεξεργασία και έλεγχος (χειρισµός) δεδοµένων: Οι αριθµητι-

κές και οι λογικές πράξεις επί των δεδοµένων εκτελούνται από τη CPU

µε τα κυκλώµατα που διαθέτει. Η επεξεργασία γίνεται αυτόµατα µε

πρόγραµµα αποθηκευµένο στην κύρια µνήµη (εντολές επεξεργασίας).

Οι λειτουργίες επεξεργασίας ελέγχονται αυτόµατα από το πρόγραµµα

που επεξεργάζεται τα δεδοµένα σε συνδυασµό µε το λογισµικό του

συστήµατος και τη µονάδα ελέγχου. Πληροφορίες για επεξεργασία,

όπως τα δεδοµένα εισόδου, πολλές φορές πρέπει να ταξινοµηθούν. Η

διαδικασία αυτή, που αποτελεί µέρος της επεξεργασίας δεδοµένων,

προϋποθέτει κάποιο τρόπο υπολογισµού, π.χ. οµαδοποίηση υπαλλή-

λων µιας επιχείρησης σε διευθύνσεις για ένα πρόγραµµα µισθοδοσίας,

υπολογισµός εβδοµαδιαίου µισθού που βασίζεται στο σύνολο των

δεδουλευµένων ωρών επί την τιµή της ωριαίας πληρωµής. Οι τρόποι



αυτοί χειρισµού δεδοµένων παράγουν αποτελέσµατα που µπορούν να

οργανωθούν σε διάφορους τύπους αθροισµάτων, π.χ. αριθµός υπαλ-

λήλων κάθε διεύθυνσης.

(iv) Έξοδος πληροφοριών: Ο σκοπός των αποτελεσµάτων εξόδου ή

αθροισµάτων είναι να δώσουν κατατοπιστικές πληροφορίες στους

χρήστες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην παρουσίαση των αποτελε-

σµάτων, έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν εύκολα και γρή-

γορα.

(v) Αποθήκευση δεδοµένων: Σε πολλές περιπτώσεις τα αποτελέ-

σµατα της επεξεργασίας ενός συνόλου δεδοµένων χρειάζονται να δια-

τηρηθούν για µελλοντική χρήση ή αναφορά, π.χ. σε ένα πρόγραµµα

µισθοδοσίας τα ενηµερωµένα αποτελέσµατα του περασµένου δεκα-

πενθήµερου χρειάζονται για το πρόγραµµα αυτού του δεκαπενθηµέ-

ρου για να ενηµερωθεί κατάλληλα το ολικό τελικό υπόλοιπο. Αυτό

σηµαίνει ότι τα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων απαιτούν µεγά-

λο χώρο δευτερεύουσας µνήµης, για να αποθηκεύσουν όλα τα προ-

γράµµατα και διαφορετικά σύνολα δεδοµένων.

(3) Η συγκεντρωτική ή µαζική επεξεργασία δεδοµένων γίνεται από

έναν κεντρικό υπολογιστή, ανεξάρτητα αν η εισαγωγή/εξαγωγή δεδο-

µένων έχει γίνει από περιφερειακές µονάδες συνδεδεµένες κατευθεί-

αν (on line) µε τον υπολογιστή ή από κατανεµηµένους υπολογιστές.

Η κατανεµηµένη επεξεργασία δεδοµένων γίνεται από υπολογιστές που

συνδέονται µεταξύ τους µέσω δικτύου ή λειτουργούν ως ανεξάρτητες

µονάδες µε δυνατότητες σύνδεσης µε τον κεντρικό υπολογιστή. Η

αποκεντρωτική επεξεργασία δεδοµένων έχει ως κύριο χαρακτηριστι-

κό ότι οι κεντρικές µονάδες υπολογιστών λειτουργούν και επεξεργά-

ζονται ανεξάρτητα τα δεδοµένα τους, όπου και να βρίσκονται.
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Αναφέρατε τις πέντε φάσεις της διαδικασίας επεξεργασίας δεδοµένων,

επιλέγοντας από τις ακόλουθες:

προετοιµασία πρωτογενών τεκµηρίων, πολυεπεξεργασία, είσο-

δος, πολλαπλές διεργασίες, επεξεργασία�έλεγχος, πολυπρο-

γραµµατισµός, έξοδος, αποθήκευση δεδοµένων, παράλληλοι υπο-

λογισµοί.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
8.1
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Μερικές από τις γνωστότερες τεχνικές επεξεργασίας δεδοµένων, όπως

π.χ. η επεξεργασία κατά δέσµες, η επεξεργασία πραγµατικού χρόνου,

ο χρονοµερισµός, έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο 8. Συµπληρωµατι-

κά εδώ αναφέρονται εναλλακτικές τεχνικές επεξεργασίας δεδοµένων,

που µαζί µε το χρονοµερισµό, σε συνδυασµό µε το διαθέσιµο λογι-

σµικό και υλικό, αξιοποιούν τη συνολική απόδοση των υπολογιστικών

συστηµάτων.

� 1. Πολυπρογραµµατισµός (Multiprogramming): Eίναι η τεχνι-

κή επεξεργασίας δεδοµένων που επιτρέπει τη χρησιµοποίηση

όλων των µέσων του υπολογιστή (κύρια της CPU) από αριθµό

προγραµµάτων τα οποία βρίσκονται ταυτόχρονα στην κύρια

µνήµη. Ο κεντρικός επεξεργαστής ελέγχει και εκτελεί µία µόνο

επεξεργασία κάθε χρονική στιγµή, αλλά η συνεχής εναλλαγή

ελέγχου από επεξεργασία σε επεξεργασία µέσα σε πολύ µικρό

χρονικό διάστηµα δίνει την εντύπωση ότι εκτελούνται ταυτό-

χρονα πολλές επεξεργασίες. Η τεχνική πολυπρογραµµατισµού

διευκολύνει στη µείωση του συνολικού χρόνου επεξεργασίας.

Συνοπτικά ο πολυπρογραµµατισµός χαρακτηρίζεται ως µία

κατάσταση στην οποία µία κεντρική µονάδα επεξεργασίας

παρέχει χρόνο εκτέλεσης σε πολλές εργασίες (jobs) εκµεταλ-

λευόµενη τον ανενεργό χρόνο της.

� 2. Πολυεπεξεργασία (Multiprocessing): Eίναι η τεχνική επε-

ξεργασίας δεδοµένων που επιτρέπει σε συστήµατα µε πολλούς

επεξεργαστές ίσης υπολογιστικής ισχύος, µε δυνατότητα προ-

σπέλασης σε κοινή κύρια µνήµη ή διαφορετικούς επεξεργαστές

µε παράλληλη προσπέλαση σε διάφορα αυτόνοµα τµήµατα µνή-

µης, να διανέµουν το φόρτο επεξεργασιών µεταξύ των επεξερ-

γαστών µε άµεση συνέπεια τη µείωση υπερφόρτωσης του

συστήµατος. Συνοπτικά η πολυεπεξεργασία χαρακτηρίζεται ως

η κατάσταση όπου πολλές CPU�s εκτελούν ταυτόχρονα πολλές

εργασίες. Σηµειώνεται ότι οι τεχνικές πολυπρογραµµατισµού

και πολυεπεξεργασίας δεν αποκλείονται αµοιβαία.

Τα συστήµατα πολυεπεξεργασίας που διαθέτουν µεγάλο πλήθος επε-

ξεργαστών χρησιµοποιούνται εκτεταµένα για παράλληλους υπολο-



γισµούς (parallel computing). Τα συστήµατα «πολλαπλών διεργα-

σιών» (multi�tasking) παρέχουν τη δυνατότητα σε ένα πρόγραµµα να

δηµιουργεί παράλληλες διεργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα από

τον υπολογιστή. Τα σύγχρονα συστήµατα «µαζικού παραλληλισµού»

(massive parallelism), µε τεράστιο αριθµό µονάδων επεξεργασίας που

στηρίζονται σε τεχνολογία κυκλωµάτων VLSI, χρησιµοποιούνται

εκτεταµένα για υπολογισµούς «υψηλής απόδοσης» (High

Performance Computing) για την επίλυση πολύπλοκων υπολογιστι-

κών προβληµάτων πολύ µεγάλης τάξης (κλίµακας).
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Τα δεδοµένα που σχετίζονται µε µία ειδική εφαρµογή, π.χ. µισθοδο-

σία, ανάλυση πωλήσεων, έλεγχος απογραφής κτλ., οργανώνονται σε

ένα ξεχωριστό «αρχείο» (file). Κάθε αρχείο αποτελείται από έναν

αριθµό «εγγραφών» (records), ενώ κάθε εγγραφή περιέχει έναν αριθ-

µό από «πεδία» (fields) ή ιδιότητες. Σε ένα αρχείο µισθοδοσίας, π.χ.

που περιέχει πολλές εγγραφές για κάθε υπάλληλο, κάθε εγγραφή έχει

ορισµένα πεδία, που περιέχουν το όνοµα και αριθµό κάθε υπαλλήλου,

το τµήµα που ανήκει, το µισθό του κτλ. Κάθε εγγραφή σε ένα δεδο-

µένο αρχείο έχει την ίδια δοµή, δηλαδή τον ίδιο αριθµό πεδίων, µε ένα

δεδοµένο πεδίο σε κάθε εγγραφή να περιέχει πληροφορίες για µία ορι-

σµένη ιδιότητα, π.χ. το 5ο πεδίο περιέχει το τµήµα κάθε υπαλλήλου.

Η επιλογή µιας ιδιαίτερης εγγραφής από όλα τα υπόλοιπα µπορεί να

γίνει διαλέγοντας ένα από τα πεδία των εγγραφών ως «κλειδί�πεδίο»

(key�field), που χαρακτηριστικά πρέπει να είναι µοναδικό για κάθε

εγγραφή, π.χ. σε αρχεία τραπεζικών καταθέσεων κλειδί�πεδίο πρέπει

να αποτελεί το πεδίο που περιέχει τον µοναδικό αριθµό λογαριασµού

ενός πελάτη.

Οι αρχικές πληροφορίες από τα πρωτογενή τεκµήρια κωδικοποιούνται

σε κατάλληλα µέσα αποθήκευσης ως ένα αρχείο από ανεξάρτητες

εγγραφές, που συνήθως αντιγράφεται σε µαγνητική ταινία ή δίσκο,

έτσι ώστε όταν χρειασθούν από ένα πρόγραµµα πληροφορίες, να µπο-

Αναφέρατε δύο χαρακτηριστικές διαφορές των συστηµάτων πολυ

επεξεργασίας από τα συστήµατα πολλλαπλών διεργασιών.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
8.2
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ρούν να µεταφερθούν ταχύτερα στην κύρια µνήµη. Όταν η είσοδος

δεδοµένων γίνεται άµεσα από ένα πληκτρολόγιο τερµατικού, οι εγγρα-

φές πηγαίνουν κατευθείαν σε µαγνητικό δίσκο.

Για την αποδοτικότερη επεξεργασία συνήθως δηµιουργείται ένα

«βασικό αρχείο» (master file), που περιέχει σταθερά δεδοµένα και

χρησιµοποιεί «αρχεία συναλλαγής» (transaction files), που αντίστοι-

χα περιέχουν δεδοµένα προσωρινής φύσης. Το βασικό αρχείο µισθο-

δοσίας π.χ. περιέχει σταθερές λεπτοµέρειες υπαλλήλων, όπως

όνοµα�αριθµός, διεύθυνση, µισθός κτλ., αλλά επίσης περιλαµβάνει το

συνολικό υπόλοιπο πληρωµής και συνολικό πληρωτέο φόρο κάθε

υπαλλήλου, ενώ ένα αρχείο�συναλλαγής µισθοδοσίας µπορεί να περιέ-

χει λεπτοµέρειες για δεδουλευµένες ώρες κανονικής εργασίας και υπε-

ρωρίες της τρέχουσας εβδοµάδας.

Όταν το πρόγραµµα µισθοδοσίας δίνεται για επεξεργασία, θα πρέπει

να χρησιµοποιηθούν και τα δύο παραπάνω αρχεία για την παραγωγή

των µηνιαίων φύλλων µισθοδοσίας, καθώς επίσης θα πρέπει να ενη-

µερωθεί κατάλληλα και το βασικό αρχείο, έτσι ώστε να είναι έτοιµο

για χρήση την προσεχή φορά που θα ζητηθεί.

Τα αρχεία µπορούν να ανιχνευθούν ή να χρησιµοποιηθούν µε πολλούς

τρόπους. Σε ένα αποδοτικό σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων είναι

αναγκαίο να έχουν προκαταβολικά θεωρηθεί µε προσοχή το ποσόν, ο

τύπος και η δυνατότητα χρήσης των δεδοµένων, έτσι ώστε η δοµή

κάθε εγγραφής να είναι κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις. Η ενη-

µέρωση και η διόρθωση αρχείων αποτελούν κοινή πρακτική, αλλά η

αλλαγή της δοµής των αρχείων σε κατοπινή ηµεροµηνία συνήθως προ-

καλεί µεγάλες δυσκολίες. Οι διάφορες διαδικασίες που εκτελούνται

µε αρχεία είναι οι εξής:

(i) ∆ηµιουργία αρχείων: Είναι η µέθοδος οργάνωσης των δεδοµένων

του χρήστη σε µία σειρά από εγγραφές ιδιαίτερου µήκους, περιεχοµέ-

νου και σχήµατος, για χρήση από το υπολογιστικό σύστηµα.

(ii) Προσπέλαση αρχείων: Όταν χρησιµοποιείται ένα ορισµένο πρό-

γραµµα εφαρµογών, µπορεί να έχει προσπέλαση σε σχετικά αρχεία.

Σε περίπτωση που ένα αρχείο περιέχει µεγάλο πλήθος δεδοµένων είναι

δυνατόν να µην µπορεί ολόκληρο το αρχείο να µεταφερθεί στην κύρια

µνήµη, και ορισµένα µέρη του που απαιτούνται θα πρέπει να µετα-



φερθούν από δευτερεύουσες µνήµες. Η διαδικασία αυτή γίνεται από

ένα µέρος του λειτουργικού συστήµατος, που είναι γνωστό ως

«σύστηµα διαχείρισης αρχείων» [File Management System (FMS)].

To FMS έχει τη δυνατότητα να φέρει ορισµένο αριθµό εγγραφών στην

κύρια µνήµη, να γνωρίζει πότε αυτές οι εγγραφές έγιναν αντικείµενο

επεξεργασίας, να τις µεταφέρει πίσω στη δευτερεύουσα µνήµη και να

φέρει νέες εγγραφές, αν χρειάζεται, στην κύρια µνήµη.

(iii) Χειρισµός και συντήρηση αρχείων: Με την προσπέλαση ενός

αρχείου είναι δυνατή η επεξεργασία ορισµένων εγγραφών (π.χ. µε

ταξινόµηση), αλλά και η πρόσθεση ή αφαίρεση άλλων εγγραφών, π.χ.

η πρόσθεση ή αφαίρεση εγγραφών υπαλλήλων στο αρχείο µισθοδο-

σίας, που αντίστοιχα προσλαµβάνονται ή φεύγουν από την επιχείρη-

ση. Σε ορισµένες περιπτώσεις πρέπει να τυπωθούν όλες οι εγγραφές

ενός αρχείου, ενώ σε άλλες τυπώνονται µόνο µερικές εγγραφές µε επι-

λογή.

(iv) Παραγωγή αρχείων: Με την κατάλληλη χρήση των δεδοµένων

αρχείων µπορούν να παραχθούν νέα αρχεία, π.χ. µεταβάλλοντας ένα

υπάρχον αρχείο πρέπει να δηµιουργηθεί ένα καινούργιο αρχείο, γρά-

φοντας το ενηµερωµένο αρχείο σε άλλη περιοχή του δίσκου ή σε νέα

ταινία. Η παλαιά περιοχή του δίσκου µπορεί τότε να χρησιµοποιηθεί

για νέες εγγραφές.

(v) Οργάνωση αρχείων: Η διεύθυνση µιας εγγραφής, δηλαδή η σχε-

τική θέση της στο σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων, εξαρτάται από

τον τύπο αποθήκευσης που χρησιµοποιείται. Στη συνέχεια παρουσιά-

ζεται η σχέση σειριακής και τυχαίας προσπέλασης µε την οργάνωση

αρχείων.

α) Οργάνωση σειριακών αρχείων: Σε µία µαγνητική ταινία οι εγγρα-

φές τοποθετούνται σε σειριακή (sequential) τάξη και η επιλογή µιας

ορισµένης εγγραφής, π.χ. της τέταρτης, γίνεται παίρνοντας (και

ελέγχοντας) τις προηγούµενες τρεις εγγραφές. Αυτός ο τρόπος επε-

ξεργασίας χρειάζεται πολύ χρόνο, όταν πρέπει να προσπελασθεί

µόνο µία ή µερικές εγγραφές, και αποτελεί ένα µειονέκτηµα στη

χρήση της µαγνητικής ταινίας.

β) Οργάνωση τυχαίων αρχείων: Η οργάνωση τυχαίων αρχείων

(Direct file organization) επιτρέπει στο πρόγραµµα να έχει άµεση

1 8 78 . 3  ∞ ƒ Ã ∂ π ∞  ∫ ∞ π  ∂ ° ° ƒ∞ º ∂ ™



1 8 8 K E º A § A I O  8 :  ∂ ¶ ∂ • ∂ ƒ °∞ ™ π ∞  ¢ ∂ ¢ √ ª ∂ ¡ ø ¡  ∫ ∞ π  § √ ° π ™ ª π ∫ √  ∂ º ∞ ƒ ª √ ° ø ¡

προσπέλαση στις ζητούµενες εγγραφές µε χρήση µαγνητικών

δίσκων και τυµπάνων. Το πρόγραµµα πρέπει να πληροφορήσει το

σύστηµα διαχείρισης αρχείων (FMS) ποιες εγγραφές χρειάζονται

και από ποια αρχεία και τότε το FMS ψάχνει στο σύστηµα αρχεί-

ων, εντοπίζει και παρουσιάζει τις ζητούµενες εγγραφές.

Η οργάνωση τυχαίων αρχείων είναι συνήθως η καλύτερη µέθοδος,

όταν χρειάζεται άµεση επεξεργασία µικρών ποσοτήτων διάφορων

εγγραφών σε ακανόνιστα, αλλά αρκετά συχνά διαστήµατα, π.χ. κρα-

τήσεις θέσεων σε αερογραµµές, τραπεζικοί διακανονισµοί κτλ. Η

οργάνωση σειριακών αρχείων χρησιµοποιείται αποδοτικά όταν πρέ-

πει να γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας ολόκληρα αρχεία ή ένα µεγά-

λο µέρος από τις εγγραφές τους, π.χ. µηνιαία µισθολόγια, τριµηνιαίες

λήψεις αποθεµάτων κτλ., οπότε η διαδικασία αυτή είναι συνήθως φθη-

νότερη και µερικές φορές το ίδιο γρήγορη µε την αντίστοιχη για τα

τυχαία αρχεία.

Αναφέρατε τις πέντε βασικές διαδικασίες χειρισµού αρχείων, επιλέγο-

ντας από τις ακόλουθες:

µαθηµατικό λογισµικό, πολυεπεξεργασία, δηµιουργία αρχείων,

προσπέλαση, υπολογισµοί υψηλής απόδοσης, χειρισµός�συντή-

ρηση αρχείων, παραγωγή αρχείων, πολυπρογραµµατισµός, οργά-

νωση αρχείων.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

8.3

8.4 §ÔÁÈÛÌÈÎfi ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Î·È ∂È‰ÈÎ¿ ¶·Î¤Ù·

Υπάρχουν ειδικά προγράµµατα για τη λύση πολλών διάφορων υπο-

λογιστικών προβληµάτων. Όταν ο χρήστης του υπολογιστή χρειάζε-

ται να λύσει ένα ιδιαίτερο πρόβληµα, πρέπει να γνωρίζει τα σχετικά

προγράµµατα που υπάρχουν και µπορούν να τροποποιηθούν για τη

λύση του προβλήµατός του. Για παράδειγµα, το πρόγραµµα για το

σύστηµα µισθοδοσίας µιας επιχείρησης Α µπορεί να τροποποιηθεί

κατάλληλα για να χρησιµοποιηθεί από µια επιχείρηση Β. Σε πολλές

περιπτώσεις όµως η τροποποίηση ενός προγράµµατος µπορεί να είναι

περισσότερο πολύπλοκη από τη δηµιουργία ενός εντελώς νέου προ-

γράµµατος. Συνέπεια τούτου ήταν η δηµιουργία κατάλληλα προσαρ-

µοσµένων (adaptable) προγραµµάτων, που είναι γνωστά ως «πακέ-



τα» (packages) ή «τυποποιηµένα (προγραµµατιστικά) συστήµατα» και

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε γενικές περιπτώσεις.

Τα πακέτα λογισµικού (software packages) είναι προϊόντα που περι-

λαµβάνουν προγράµµατα, τεκµηρίωση, δεδοµένα και συνήθως έχουν

υποστήριξη από τους προµηθευτές. Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδια-

στεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες

που χρησιµεύουν σε έναν (µεγάλο) αριθµό χρηστών. Η τελευταία αυτή

ιδιότητα διαχωρίζει ένα πακέτο λογισµικού από το λογισµικό που έχει

κατασκευαστεί µε παραγγελία συγκεκριµένων χρηστών σύµφωνα µε

ορισµένες ιδιαιτερότητες.

Οι παραγωγοί πακέτων µπορεί να είναι (α) κατασκευαστές υπολογι-

στών, που προµηθεύουν τον χρήστη µε το βασικό λογισµικό (λογι-

σµικό συστήµατος), π.χ. λειτουργικά συστήµατα, µεταγλωττιστές κτλ.,

(β) διάφοροι «οίκοι λογισµικού» (software houses), που συνήθως δεν

διαθέτουν οργανωµένο δίκτυο πωλήσεων και συνεργάζονται µε ειδι-

κευµένους διαθέτες (brokers) για την εκτέλεση σχετικών εργασιών,

π.χ. εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση κτλ., (γ) προµηθευτές ολο-

κληρωµένων συστηµάτων (turn key systems), που αναλαµβάνουν γενι-

κά διαδικασίες από την επιλογή του υπολογιστή έως και την ανάπτυ-

ξη του επιθυµητού λογισµικού, (δ) καταστήµατα υπολογιστών

(computer shops), που µπορούν να προσφέρουν διαδικασίες υποστή-

ριξης ερασιτεχνών έως και προµήθειες πακέτων.

Σηµειώνεται ότι το κόστος ενός πακέτου µπορεί να είναι πολύ φθη-

νότερο από το κόστος ανάπτυξης αντίστοιχων προγραµµάτων µε

παραγγελία.

8.4.1 ∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ ¶·Î¤ÙˆÓ §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡

Τα πακέτα, ως προϊόντα τυποποιηµένου λογισµικού, µπορούν να ταξι-

νοµηθούν στις επόµενες κατηγορίες:

1) Επεξεργαστές γλωσσών (language processors), δηλαδή µεταφρα-

στικά προγράµµατα γλωσσών προγραµµατισµού, όπως FORTRAN,

C, BASIC, COBOL (µεταγλωττιστές, διερµηνείς κτλ.). ∆ιαδεδοµένα

τέτοια πακέτα για µικροϋπολογιστές είναι Microsoft Basic, Clipper,

RM Cobol κτλ.

2) Λογισµικό συστηµάτων, που περιλαµβάνει πολλά πακέτα βασι-
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κού λογισµικού και υποστήριξής του από διάφορα λειτουργικά συστή-

µατα.

3) Επεξεργαστές κειµένων, µε διάφορα πακέτα για µικροϋπολογιστές

για την επεξεργασία κειµένων.

4) Πακέτα διαχείρισης υπολογιστικών κέντρων, που χρησιµοποι-

ούνται για διάφορες λογιστικές χρήσεις, µετρήσεις επιδόσεων, επο-

πτείες και ελέγχους λογισµικού των υπολογιστικών κέντρων.

5) Λογισµικό προετοιµασίας δεδοµένων, µε διάφορα προγράµµατα

και γλώσσες για συστήµατα εισαγωγής δεδοµένων µε διαδικασίες επα-

λήθευσης και ελέγχου στοιχείων.

6) Πακέτα διοίκησης και διαχείρισης προγραµµατισµού, µε προ-

γράµµατα εφαρµογών για διοίκηση/διαχείρηση έργων (projects), σχε-

διασµούς, προϋπολογισµούς, ισολογισµούς καθώς επίσης για προσο-

µοίωση, µοντελοποίηση, παίγνια επιχειρήσεων, προβλέψεις, µέτρηση

παραγωγικότητας κτλ.

7) Προγράµµατα αύξησης παραγωγικότητας, που περιλαµβάνουν

εργαλεία δοκιµής και ανίχνευσης σφαλµάτων (debuggers), «συντά-

κτες» οθονών (screen editors), προ�επεξεργαστές, προγράµµατα µετα-

τροπής από µία γλώσσα σε άλλες κτλ. Η κατηγορία αυτή συµπερι-

λαµβάνει και διάφορα βοηθητικά προγράµµατα (utilities), που είναι

υποπρογράµµατα (ρουτίνες) που εξυπηρετούν τους χρήστες σε ποικι-

λόµορφες εφαρµογές, π.χ. ταξινόµηση και συγχώνευση (sorting &

merging), συντήρηση βιβλιοθηκών (libraries), «δηµιουργούς αναφο-

ρών» κτλ.

8) Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων [Data Base

Management Systems (DBMS)].

9) Γλώσσες και συστήµατα ανάκτησης πληροφοριών, που είναι

γνωστά ως γλώσσες «ερωταπαντήσεων» (Query Languages) και ανα-

φέρονται κύρια στην ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις δεδοµένων,

συστήµατα βιβλιογραφικής αναζήτησης κτλ.

10) Εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών (για αύξηση παραγωγικότητας)

µε πακέτα για λεξικά δεδοµένων, γλώσσες 4ης γενιάς, εργαλεία υπο-

στήριξης αποφάσεων και πρωτοτύπων, διάφορες γεννήτριες προ-

γραµµάτων και εφαρµογών.



11) Πακέτα φύλλων εργασίας, που αποτελούν βοηθητικά προγράµ-

µατα για θέµατα οικονοµικού προγραµµατισµού, επεξεργασίας πινά-

κων και κειµένων κτλ.

12) Πακέτα σχεδίασης µε βοήθεια υπολογιστή [Computer Aided

Design (CAD)], που χρησιµοποιούνται στον επαγγελµατικό σχεδια-

σµό µηχανολογικών, αρχιτεκτονικών εφαρµογών σε 2 και 3 διαστά-

σεις, στην επεξεργασία και τροποποίηση σχετικών σχεδίων, στην απο-

τύπωση µε εκτυπωτές ή σχεδιογράφους (plotters) κτλ. Τα διάφορα

πακέτα CAD χρησιµοποιούνται εκτεταµένα στα επαγγελµατικά σχέ-

δια ποικιλόµορφων εφαρµογών της επιστήµης και τεχνολογίας.

13) Πακέτα εφαρµογών Μηχανικής, που περιλαµβάνουν προγράµ-

µατα για διάφορες εφαρµογές πολιτικών µηχανικών, µηχανολόγων,

τοπογράφων, χηµικών µηχανικών, ηλεκτρονικών µηχανικών, και ανα-

φέρονται κύρια, µε πολύπλοκους υπολογισµούς διαδικασιών που απαι-

τούν πολυάριθµες πράξεις, στη γραφική παράσταση και σχεδιασµό

υποτυπωδών σχεδίων και πρωτοτύπων, στην εξαγωγή πινάκων κτλ.

14) Επιτραπέζια εκδοτικά συστήµατα [Desk Top Publishing (DTP)],

που συνεργάζονται συνήθως µε επεξεργαστές κειµένων και χρησιµο-

ποιούνται για σελιδοποίηση εντύπων, δηµιουργία µακετών και γρα-

φικών απεικονίσεων. Η εκτέλεση επεξεργαστών κειµένων και εικό-

νων σε συνδυασµό µε χρήση κατάλληλου λογισµικού και υλικού

(εκτυπωτές laser) παρέχει ποιοτικά εκδοτικά αποτελέσµατα, που απο-

τελούν ένα ενδεικτικό µέρος της λεγόµενης «ηλεκτρονικής έκδοσης»

βιβλίων και περιοδικών (electronic publishing). 

Σηµειώνεται ότι η Postscript είναι µια ειδική γλώσσα (περιγραφής

σελίδων) που χρησιµοποιείται µε εκτυπωτές που µπορούν να µετα-

φράσουν κώδικες Postscript. Τα έγγραφα που δηµιουργούνται µπο-

ρούν να περιέχουν µία ευρεία ποικιλία από τυπογραφικούς χαρακτή-

ρες και εικόνες γραφικών. Η Postscript επιτρέπει την παραγωγή αρχεί-

ων σε πολλούς διαφορετικούς εκτυπωτές και αποτελεί πρότυπο

(standard) της «ηλεκτρονικής έκδοσης» (desk top publishing). Σηµει-

ώνεται επίσης ότι η «ηλεκτρονική έκδοση» (σύνθεση σελίδων) και η

επεξεργασία κειµένων (έκδοση κειµένων) τείνουν να συγχωνευθούν.

15) Εµπορικά Πακέτα, που χρησιµοποιούνται κύρια από εµπορικές

εταιρείες και ιδιωτικούς φορείς για την παρακολούθηση πολλών επι-
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χειρηµατικών δραστηριοτήτων τους. Η κατηγορία των εµπορικών

πακέτων θεωρείται ότι περιλαµβάνει τον µεγαλύτερο αριθµό σχετικών

προγραµµάτων για διάφορες εµπορικές και οικονοµικοτεχνικές εφαρ-

µογές.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιλεκτικά ορισµένα χαρακτηριστικά

πακέτα των προηγούµενων κατηγοριών (µε την αντίστοιχη ονοµασία

πακέτου και κατασκευαστή).

Βάσεις ∆εδοµένων: Informix, Oracle (Oracle), Ingress, Sybase, dBase

Mac� dBase IV (Ashton Tate), Clipper Compiler, Rbase (Micro-

soft), Reflex (Borland), Omnis�3�plus (Blyth).

Γραφικά: PC Paintbrush, MS Chart, Picture Publisher (Micrografx),

Designer (Migrografx), Show Partner, Boeig Graph, Photoshop

(Adobe), CorelDraw (Corel).

CAD:AutoCAD (AutoDesk), Generic CAD (Generic Software), Robo

CAD (Robosystems), PAFEC (PAFEC Ltd), Versa CAD (Tand

systems Inc).

Εκδοτικά Συστήµατα: Ventura Publisher (Xerox), PageMaker

(Adobe), Documenter (Xerox), GEM (Digital Research),

Ready�Set�Go (Manhattan Graphics), QuarkXPress.

Επεξεργαστές Κειµένων: Word (Microsoft), WordPerfect (Corel),

Vokswriter (Life�Tree Software), Multimate (Ashton Tate),

Gem�Write (Digital Research), TEX, LATEX, ChiWriter.

Επεξεργαστές Πινάκων: Lotus 1�2�3, Excell (Microsoft), Symphony,

Multiplan.

Eπεξεργαστές Γλωσσών: Basic Compiler�Interpreter (Microsoft),

MS

FORTRAN�C�PASCAL�COBOL (Microsoft), muLISP (Microsoft),

Quick Basic (Microsoft), FORTRAN�90, Turbo Basic�C� Pro-

log�Pascal (Borland), True Basic, RGB (Lattice), Macro-

assembler (Microsoft).

Επικοινωνίες�∆ίκτυα: Novel, Network (Microsoft), Lan Link�

Multilink Advanced (Software Link), Grosstalk.

Συντάκτες � Βοηθητικά Προγράµµατα: muMATH (Microsoft),



Norton Utilities, turbo Basic database toolbox, Turbo Prolog

toolbox (Borland), Cobol tools (Microsoft), Lotus developer

tools.

Λειτουργικά Συστήµατα: MS�DOS (Microsoft), Unix (Xenix),

CP/M (Digital Research), PC�DOS (Software Link), PC�DOS

(Software Link), PCUNIX (Weldin), OS/2 (IBM), WINDOWS

NT (Microsoft).

Συστήµατα Άλγεβρας Υπολογιστών (Computer Algebra Systems):

MATHEMATICA (Wolfram Research), muMATH, Maple,

REDUCE, MACSYMA, Derive, SMP, Stratchpad, MathCAD,

GAUSS, AXIOM (NAG), SIMATH, A#, MATLAB.

Σηµειώνεται ότι όταν χρησιµοποιείται ένα πακέτο ή ένα τελείως νέο

πρόγραµµα, ο προγραµµατιστής πρέπει να ελέγξει πολλές φορές για

να βεβαιωθεί ότι το πρόγραµµα εκτελεί τον αντικειµενικό του σκοπό.

Τα διάφορα τµήµατα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and

Development (R&D)) Οργανισµών και Επιχειρήσεων κάνουν εκτετα-

µένη χρήση τύπων λογισµικού (software) που είναι εµπορικά διαθέ-

σιµοι για γενική επιχειρηµατική χρησιµοποίηση. Στην κατηγορία

πακέτων λογισµικού (software packages) που χρησιµοποιούνται σε

τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης ανήκουν οι παρακάτω αντιπροσω-

πευτικοί τύποι πακέτων: Βάσεις δεδοµένων, Επεξεργασία κειµέ-

νων (word/text processing), Λογιστικές καταστάσεις (spreadsheets),

Στατιστικά συστήµατα λογισµικού, Συστήµατα προσοµοίωσης και

µοντελοποίησης, Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων (Decision

support systems).

Το λογισµικό συστηµάτων (systems software) αναφέρεται στη συνο-

λική διαδικασία επεξεργασίας, ενώ το λογισµικό εφαρµογών

(application software) συνδέεται άµεσα µε τις ανάγκες των χρηστών,

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα «πακέτο» ή να γραφεί ειδικά για

καθορισµένα προβλήµατα. Οι κυριότερες κατηγορίες ολοκληρωµένων

πακέτων συµπεριλαµβάνουν τα ακόλουθα βασικά εργαλεία παραγω-

γικότητας: Επεξεργασία κειµένων (word processing), διαχείριση βάσε-

ων δεδοµένων (data base management), κατασκευή φύλλων εργασίας

(spreadsheet), λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e�mail). Τα

ολοκληρωµένα πακέτα έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι περιλαµβά-
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νουν για όλες τις συνιστώσες τους την ίδια δοµή εντολών και το ίδιο

σύστηµα επιλογής λιστών (menu system).

Ορισµένα πακέτα λογισµικού είναι µόνιµα εγκατεστηµένα σε έναν

υπολογιστή (ROM�resident packages) µε κύριο αντικειµενικό σκοπό

την αύξηση της παραγωγικότητας. Άλλα παρόµοια προϊόντα µε τον

ίδιο σκοπό είναι οι «επιτραπέζιοι�οργανωτές» (desktop organizers),

που διαθέτουν ευκολίες αριθµητικών υπολογισµών στην οθόνη, αρχεία

ηλεκτρονικών καρτών, σηµειώσεων και αυτόµατη επιλογή τηλεφωνι-

κών αριθµών από έναν προκαθορισµένο κατάλογο σε συνδυασµό µε

έναν διαµορφωτή. Στην προηγούµενη κατηγορία ανήκουν τα προ-

γράµµατα TSR (Terminate and Stay Resident), που παραµένουν στην

κύρια µνήµη και µετά την εκτέλεσή τους. Τα πακέτα γνωστά ως «δια-

χειριστές προσωπικών πληροφοριών» (personal information

managers) συνδυάζουν τη χρήση των «επιτραπέζιων�οργανωτών» και

«λογισµικού διαχείρισης έργων» και είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για προ-

σωπική χρήση ∆ιαχειριστών Οργανισµών και Φορέων.

Το λογισµικό που είναι γνωστό ως βοηθητικά προγράµµατα (utility

programs) έχει ως κοινό χαρακτηριστικό το ότι εκτελεί σχετικές στοι-

χειώδεις εργασίες (tasks) που χρειάζονται συχνά από ένα πολύ µεγά-

λο µέρος χρηστών. Ένα τέτοιο βοηθητικό πρόγραµµα είναι το πακέτο

«οργανωτές δίσκων» (disk organizers), που επιτρέπει τη διαχείριση

αρχείων δεδοµένων προγραµµάτων σε δίσκους, καθώς επίσης την ανί-

χνευση υπο�καταλόγων σε ένα δίσκο, για να διευκολύνει την ταχεία

προσπέλαση σε ένα συγκεκριµένο αρχείο. Στη συνέχεια αναφέρονται

επιλεγµένες κατηγορίες ειδικών πακέτων εφαρµογών:

(i) Επιτραπέζιες Εκδόσεις [Desk Top Publishing (DTP)]: Τα πακέτα αυτά

παρέχουν ολοκληρωµένα κείµενα και γραφικά σε έγγραφα και δηµι-

ουργούν έντεχνα περιγράµµατα σελίδων και ποιοτική τυπογραφία.

(ii) Στατιστικά Πακέτα (Statistical Packages): Εκτελούν ανάλυση

δεδοµένων παρέχοντας αντίστοιχα στατιστικά µεγέθη, π.χ. τυπι-

κή απόκλιση, διακύµανση κτλ. Τα γνωστότερα πακέτα είναι

SPSS, SAS, Minitab, Systat.

(iii) Πακέτα CAD/CAM: Το πακέτο «σχεδιασµοί µε υπολογιστή»

[Computer Aided Design (CAD)] περιέχει υψηλής ποιότητας σχε-

διασµού προγράµµατα, που χρησιµοποιούν κύρια µηχανικοί και



αρχιτέκτονες για τη δηµιουργία πολύπλοκων σχεδίων. Το πακέτο

«κατασκευές µε υπολογιστή» [Computer Aided Manufacturing

(CAM)] χρησιµοποιείται για σχεδιασµό κατασκευής διαφόρων

συνιστωσών σε εργοστάσια και στην παραγωγική διαδικασία βιο-

µηχανικών µονάδων.

(vi) Λογισµικό Γραφικών (Graphics Software): Τα πακέτα αυτά αναφέ-

ρονται σε προγράµµατα µε ειδικά εργαλεία για σχεδιασµό, διαγράµ-

µατα και παρουσιάσεις εικόνων. Τα παραπάνω πακέτα διακρίνονται

σε «προγράµµατα παρουσίασης γραφικών», που παρέχουν γραφικές

παραστάσεις δεδοµένων εµπορικών εφαρµογών, και σε «προγράµ-

µατα γραφικών απεικονίσεων», όπως π.χ. προγράµµατα ζωγραφικής

και σχεδιασµού. Τα προγράµµατα ζωγραφικής δηµιουργούν σχέδια

στιγµών (bit�mapped graphics), ενώ τα προγράµµατα σχεδιασµού

δηµιουργούν σχεδιαγράµµατα µε συνδυασµό γραµµών, τόξων,

κύκλων, τριγώνων κτλ. για την παραγωγή γραφικών διανυσµάτων

(vector graphics). ∆ιάφορα πακέτα γραφικών µπορούν να µετατρέ-

ψουν αριθµητικά δεδοµένα σε γραµµές, µπάρες, κυκλικούς τοµείς,

διαχωρισµένους κυλίνδρους και άλλους τύπους γραφικών, συµπερι-

λαµβανοµένων τρισδιάστατων εικονογραφηµάτων. Άλλα πακέτα γρα-

φικών περιέχουν βάσεις δεδοµένων γραφηµάτων, που µπορούν να

προστεθούν σε διάφορα έγγραφα («Clip Αrt» package).
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Αναφέρατε επτά γνωστά πακέτα και προγράµµατα που περιλαµβάνο-

νται στους επεξεργαστές γλωσσών, επιλέγοντας από τα ακόλουθα:

µεταγλωττιστές, καταχωρητές, διερµηνείς, Clipper, DBMS, MIS,

FORTRAN, BASIC, PERT, CASE, C, RM COBOL, LATEX,

MATHEMATICA

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
8.3

Συµπληρώστε τις ονοµασίες τεσσάρων πακέτων λογισµικού επιλέγοντας

τους σωστούς όρους από τα ακόλουθα ονόµατα (εντός παρενθέσεων):

Βάσεις ���� (γνώσεων, δεδοµένων, µοντέλων)

Επεξεργασία ���� (δεδοµένων, εικόνων, κειµένων)

Λογιστικές ���� (καταστάσεις, πράξεις, συναρτήσεις)

Συστήµατα υποστήριξης ���� (εργασιών, αποφάσεων,

διαδικασιών)

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
8.4
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™‡ÓÔ„Ë

� Η επεξεργασία δεδοµένων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλο-

γα µε τη φύση των δεδοµένων, τον τρόπο επεξεργασίας και τη

χωροταξία δεδοµένων. Η λειτουργική διαδικασία σε ένα σύστηµα

επεξεργασίας δεδοµένων πληροφορικής περιλαµβάνει τις ακό-

λουθες φάσεις: προετοιµασία πρωτογενών τεκµηρίων, είσοδο

δεδοµένων, επεξεργασία και έλεγχο δεδοµένων, έξοδο δεδοµένων,

αποθήκευση δεδοµένων.

� Οι γνωστότερες τεχνικές επεξεργασίας δεδοµένων περιλαµβάνουν

τον πολυπρογραµµατισµό και την πολυεπεξεργασία. 

� Ένα αρχείο (file) αποτελείται από έναν αριθµό εγγραφών (records)

και κάθε εγγραφή περιέχει έναν αριθµό από πεδία (fields). Το

«βασικό αρχείο» (master file) περιέχει σταθερά δεδοµένα και χρη-

σιµοποιεί «αρχεία συναλλαγής» (transaction files), που περιέχουν

δεδοµένα προσωρινής φύσης. 

� Οι διάφορες διαδικασίες που εκτελούνται µε αρχεία είναι: δηµι-

ουργία αρχείων, προσπέλαση αρχείων, χειρισµός ή συντήρηση

αρχείων, παραγωγή αρχείων, οργάνωση αρχείων. Η οργάνωση

αρχείων µπορεί να αναφέρεται σε σειριακά ή τυχαία αρχεία, οπότε

καλείται αντίστοιχα σειριακή ή τυχαία οργάνωση.

� Τα πακέτα λογισµικού περιλαµβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

επεξεργαστές γλωσσών, λογισµικό συστηµάτων, επεξεργαστές κει-

Είναι γνωστό στους ειδικούς της Πληροφορικής ότι µερικά από τα

πλέον δηµοφιλή πακέτα δεν είναι απαραίτητα τα καλύτερα. Παρά το

γεγονός ότι νεότερα προϊόντα διαθέτουν καλύτερα χαρακτηριστικά,

ορισµένες εταιρείες συνεχίζουν να χρησιµοποιούν και να αγοράζουν

παλαιότερο λογισµικό µε το σκεπτικό ότι το κόστος επαναεκπαί-

δευσης και επανεγγραφής εφαρµογών είναι αρκετά υψηλό και αυτό

κάνει συµφερότερη τη χρήση του παλαιού λογισµικού από τα όποια

καινοτοµικά χαρακτηριστικά νέου λογισµικού. Ποια είναι η δική σας

άποψη για τέτοιες επιλογές λογισµικού και τι θα προτείνατε για την

επίλυση παρόµοιων προβληµάτων; 

Xρησιµοποιήστε όχι περισσότερες από 100 λέξεις.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 8.1



µένων, πακέτα διαχείρισης υπολογιστικών έργων, λογισµικό προ-

ετοιµασίας δεδοµένων, πακέτα διοίκησης και διαχείρισης προ-

γραµµατισµού, προγράµµατα αύξησης παραγωγικότητας, συστή-

µατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, γλώσσες και συστήµατα

ανάκτησης πληροφοριών, λογισµικό επικοινωνίας δεδοµένων,

εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών, πακέτα φύλλων εργασίας, πακέ-

τα σχεδίασης µε βοήθεια υπολογιστή (CAD), πακέτα εφαρµογών

Μηχανικής, επιτραπέζια εκδοτικά συστήµατα (DTP), εµπορικά

πακέτα.

� Τα βοηθητικά προγράµµατα (utility programs) έχουν ως κοινό χαρα-

κτηριστικό ότι εκτελούν σχετικές στοιχειώδεις εργασίες (tasks), που

χρειάζονται συχνά από ένα πολύ µεγάλο αριθµό χρηστών.
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Παρατήρηση: 

Τα βιβλία [8.21], [8.5], [8.18],

[8.2] και [8.20] παρουσιάζουν

βασικές αρχές και έννοιες της

Επεξεργασίας ∆εδοµένων. Τα

[8.19], [8.10], [8.11] και [8.1]

αναφέρονται σε βασικές αρχές

της Επεξεργασίας Εικόνων. Τα

[8.6], [8.16] περιέχουν συλλο-

γές άρθρων που αναφέρονται

σε µεθοδολογίες, τεχνικές και

εφαρµογές της επιστηµονικής

«ενόρασης» (visualization)

και «ενόρασης» σε υπερυπο-

λογισµούς (supercomputing).
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™ÎÔfi˜ 

Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζουµε τις βασικές αρχές των βάσεων

δεδοµένων και τα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Αναφέ-

ρουµε τα είδη βάσεων δεδοµένων και περιγράφουµε τα συστήµατα δια-

χείρισης πληροφοριών. Αναφέρουµε επίσης ορισµένες βάσεις δεδοµέ-

νων µε διάφορα γνωστικά αντικείµενα επιστηµών, τεχνολογιών, τέχνης

και πολιτισµού.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Με την ολοκλήρωση µελέτης του ενάτου κεφαλαίου θα µπορείτε να:

� εξηγείτε τι είναι Βάση ∆εδοµένων

� εξηγείτε τι είναι σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS)

και τι είναι πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης (MIS)

� αναφέρετε τα τέσσερα είδη βάσεων δεδοµένων

� περιγράφετε τις βασικές συνιστώσες και τους παράγοντες επιλογής

ενός κατάλληλου DBMS

� εξηγείτε ποια είναι τα βασικά µέρη ενός Έµπειρου Συστήµατος

(Expert System)

� δίνετε παραδείγµατα είκοσι βάσεων δεδοµένων γνωστικών αντι-

κειµένων επιστηµών, τεχνολογιών, τεχνών και πολιτισµού

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

� σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS)

� πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης (MIS)

� µετα�αρχείο

� ιεραρχική βάση

� δικτυακή βάση

� σχεσιακή βάση δεδοµένων

� πλειάδες

� δοµηµένη γλώσσα ερωτήσεων (SQL)

� συστήµατα στήριξης αποφάσεων (DSS)

� έµπειρα συστήµατα (expert systems)
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� βάση γνώσης

� µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων

� µηχανικοί γνώσης

� ηλεκτρονική πληροφόρηση

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Μία βάση δεδοµένων (database) θεωρείται ότι είναι µία οργανωµέ-

νη συλλογή σχετικών αρχείων. Π.χ. το λογιστικό σύστηµα ενός οργα-

νισµού περιέχει αρχεία βάσης δεδοµένων µε εγγραφές που αφορούν

πωλήσεις, αγορές, πελάτες, προµηθευτές, προϋπολογισµούς, οικονο-

µικά σχέδια κτλ., ενώ το σύστηµα µισθοδοσίας περιέχει αρχεία βάσης

δεδοµένων µε εγγραφές που αφορούν υπαλλήλους, µισθούς, κρατήσεις,

χρονοεπιδόµατα κτλ. Το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων

[Database Management System (DBMS)] είναι ένα πακέτο λογισµι-

κού, που παρέχει τη δυνατότητα σε χρήστες να δηµιουργούν κατάλλη-

λες εγγραφές και δοµές δεδοµένων, καθώς επίσης να χειρίζονται ή να

έχουν προσπέλαση σε δεδοµένα ενός αριθµού αρχείων βάσεων δεδο-

µένων. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά ενός DBMS είναι η ευκολία

χρήσης του για πρόσβαση, έκδοση ή ενηµέρωση των δεδοµένων, χωρίς

να απαιτείται γνώση ειδικών προγραµµάτων της βάσης δεδοµένων.

Η χρήση ενός DBMS επιτρέπει την προσπέλαση και διασταύρωση

δεδοµένων από διαφορετικά αρχεία και διαφορετικές περιοχές εφαρ-

µογών µε εύκολο και αποδοτικό τρόπο. Τυπικά έργα είναι επίσης η

δηµιουργία αρχείων, εισαγωγή εγγραφών σε αρχεία, ανίχνευση περιε-

χόµενων αρχείων και συσχέτιση δεδοµένων, αλλαγή και ενηµέρωση

µεµονωµένων πεδίων εγγραφών κ.ά. Μερικά DBMS είναι ιδιαίτερα

κατάλληλα για συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών [Management

Information Systems (MIS)]. Σε τέτοια συστήµατα τα αρχεία βάσεων

δεδοµένων συχνά οµαδοποιούνται και µέσω δικτύων επιτρέπεται η

προσπέλαση στα δεδοµένα. 

Τα πακέτα DBMS, που αποτελούν ισχυρά εργαλεία παραγωγικότητας

και προσφέρουν αξιόπιστες διαδικασίες αποθήκευσης και ανάκτησης

δεδοµένων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορα είδη υπολογι-

στών και να εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες των χρηστών. Τα DBMS

µπορούν να οµαδοποιήσουν ή να συνδέσουν αρχεία σε µία βάση δεδο-

µένων, σε αντίθεση µε τα συστήµατα διαχείρισης αρχείων, των οποί-



ων τα «επίπεδα» αρχεία (flat files) δεν µπορούν να συνδεθούν. Ένα

κριτικό ερώτηµα για τις δοµές βάσεων δεδοµένων αναφέρεται στον

τρόπο οργάνωσης των δεδοµένων και ανάκτησης πληροφοριών από

µία βάση δεδοµένων. 

Σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον υπάρχουν πολλές βάσεις δεδοµένων,

καθεµία από τις οποίες αποτελείται από σχετικά αρχεία. Ένα MIS είναι

ο τύπος ενός συστήµατος το οποίο γενικά χρειάζεται πληροφορίες που

συνδέονται από πολλά αρχεία βάσεων δεδοµένων. Η ιεραρχία δεδοµέ-

νων παίζει σηµαντικό ρόλο σε τέτοιες διαδικασίες. Υπενθυµίζεται ότι

µία βάση δεδοµένων αποτελείται από αρχεία, κάθε αρχείο αποτελείται

από εγγραφές µε την ίδια δοµή, η κάθε εγγραφή περιέχει πεδία που κρα-

τούν τον ίδιο τύπο πληροφορίας και το πεδίο αποτελείται από ένα σύνο-

λο χαρακτήρων. Το κλειδί�πεδίο είναι ένα πεδίο που µε µοναδικό

τρόπο αντιπροσωπεύει κάθε εγγραφή. Για παράδειγµα, µία συνηθισµέ-

νη βάση δεδοµένων βιβλιοθήκης αποτελείται από ένα σύνολο αρχείων,

όπως π.χ. τα ονόµατα και συγγραφείς όλων των βιβλίων της βιβλιοθή-

κης, µία σύντοµη περιγραφή (περίληψη) κάθε βιβλίου, έναν κατάλογο

βιβλίων που έχουν παραγγελθεί, έναν κατάλογο ατόµων που δικαιού-

νται να παραγγείλουν βιβλία. Ο κάθε κατάλογος κρατείται σε ξεχωρι-

στό αρχείο. Σηµειώνεται ότι πολύ µεγάλα αρχεία είναι δύσκολο να προ-

σπελασθούν σε ένα περιβάλλον πολλών χρηστών ή για ένα MIS.

Η βασική αρχή σχεδιασµού, δοµής και χρήσης των βάσεων δεδοµέ-

νων είναι το µετα�αρχείο, δηλαδή ένα ειδικό αρχείο ελέγχου, που

περιγράφει άλλα αρχεία. Η δηµιουργία κατάλληλων µετα�αρχείων επι-

τρέπει στο DBMS να παρέχει και να υποστηρίζει µία τυποποιηµένη

πηγή δεδοµένων, που είναι πλήρως ελεγχόµενη και συγχρόνως προ-

σπελάσιµη από πολλούς χρήστες. Η διεθνής επιτροπή CODASYL

(Conference On Data Systems Languages) είχε ως στόχο τη σύνταξη

προδιαγραφών µιας κοινής γλώσσας προγραµµατισµού για τον σχε-

διασµό και επεξεργασία βάσεων δεδοµένων. Ο διεθνής οργανισµός

τυποποίησης [International Standards Organization (ISO)] έχει υιο-

θετήσει µια νέα γλώσσα σχεσιακής βάσης δεδοµένων [Relational

Database Language (RDL)] και µια γλώσσα δικτυωτής (ή δικτυακής)

βάσης δεδοµένων [Network Database Language (NDL)].

Η διαθεσιµότητα ενός τυποποιηµένου και εύχρηστου DBMS, σε συν-

δυασµό µε την εφαρµογή των βασικών κανόνων (εννοιολογική αρχή

2 0 1E π ™ ∞ ° ø ° π ∫ ∂ ™  ¶ ∞ ƒ∞∆ ∏ ƒ ∏ ™ ∂ π ™



2 0 2 K E º A § A I O  9 :  µ ∞ ™ ∂ π ™  ¢ ∂ ¢ √ ª ∂ ¡ ø ¡  ∫ ∞ π  ¢ π ∞ Ã ∂ π ƒ ∏ ™ ∏  ¶ § ∏ ƒ √ º √ ƒ π ø ¡

και αρχή αυτάρκειας) του οργανισµού που πρόκειται να το χρησιµο-

ποιήσει, συµβάλλει στην αποδοτική επίλυση σηµαντικών υπολογιστι-

κών προβληµάτων. 

Ο διοικητικά αρµόδιος της βάσης δεδοµένων (database administrator)

είναι ένας επαγγελµατίας της Πληροφορικής, που διευθύνει τη συνολι-

κή χρήση των βάσεων δεδοµένων σ� έναν οργανισµό, επιβλέπει τυχόν

µη�εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και κακή πρακτική χρήση, και επιθεω-

ρεί την εύρυθµη λειτουργία τους. Είναι επίσης υπεύθυνος για την εγκυ-

ρότητα των δεδοµένων, την ασφάλεια των πληροφοριών, τη λειτουργία

και συντήρηση του DBMS, το σχεδιασµό, την υλοποίηση, συντήρηση

και ικανοποιητική απόδοση των (νέων) βάσεων δεδοµένων, καθώς επί-

σης την εκπαίδευση και παροχή συµβουλών στους χρήστες.



9.1 ∂›‰Ë µ¿ÛÂˆÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ

Οι δοµές βάσεων δεδοµένων διακρίνονται στις ιεραρχικές, δικτυακές,

σχεσιακές και αντικειµενοστρεφείς. 

Μία ιεραρχική βάση δεδοµένων έχει µία δενδροειδή δοµή µε κλά-

δους που θεωρούνται ως τµήµατα. Τα «πατρικά» τµήµατα µπορούν να

έχουν «θυγατρικά» τµήµατα, αλλά ένα θυγατρικό τµήµα µπορεί να

ανήκει µόνο σ� ένα πατρικό τµήµα, πράγµα που περιορίζει την εφαρ-

µοσιµότητα του είδους αυτού βάσης δεδοµένων. Το ιεραρχικό µοντέ-

λο συνδέει ιεραρχικά τα στοιχεία του, έτσι ώστε τιµές από ένα επίπε-

δο (πατρικές) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάκτηση άλλων

τιµών ακριβώς κάτω από αυτό (θυγατρικές). Μία δικτυακή βάση

δεδοµένων είναι παρόµοια, µε τη βασική διαφορά ότι ένα θυγατρικό

τµήµα µπορεί να έχει πολλά πατρικά τµήµατα, πράγµα που επιτρέπει

ορισµένες εγγραφές να συνδέονται µε έναν αριθµό αρχείων. Τα στοι-

χεία του δικτυακού µοντέλου µπορούν να έχουν έναν ή περισσότερους

«πατέρες» (ιδιοκτήτες) και όλες οι συσχετίσεις µεταξύ δύο ή περισ-

σότερων στοιχείων επισηµαίνονται άµεσα. Οι σχέσεις µεταξύ στοι-

χείων στα παραπάνω δύο είδη βάσεων δεδοµένων πρέπει να είναι γνω-

στές εκ των προτέρων. 

Ο περισσότερο κοινός τύπος βάσεων δεδοµένων είναι η σχεσιακή βάση

δεδοµένων, στην οποία τα πεδία�κλειδιά των εγγραφών σε διαφορετι-

κά αρχεία µπορούν να συνδεθούν για τη δηµιουργία ενός πίνακα που

συσχετίζει τα αρχεία. Το σχεσιακό µοντέλο χρησιµοποιεί απλούς πίνα-

κες για τον ορισµό οµάδων γνωρισµάτων ή σχέσεων. Τα γνωρίσµατα

που είναι κοινά στους πίνακες προσφέρουν προϋποθέσεις για τη σύν-

δεση των πινάκων. Οι στήλες ενός σχεσιακού πίνακα αντιστοιχούν στα

γνωρίσµατα, ενώ οι γραµµές αντιστοιχούν σε εγγραφές, που είναι γνω-

στές και ως «πλειάδες». Οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων είναι περισ-

σότερο ευέλικτες από τις αντίστοιχες ιεραρχικές ή δικτυακές. 

Οι αντικειµενοστρεφείς βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούν αντικεί-

µενα ως στοιχεία µέσα στα αρχεία βάσεων δεδοµένων, µπορούν να

συνδυάσουν κείµενα, γραφικά, εικόνες, ήχους και φαίνεται ότι µελ-

λοντικά θα χρησιµοποιηθούν εκτεταµένα.

Μερικά από τα γνωστότερα DBMS για µεγάλους υπολογιστές

(mainframes) είναι τα RAMIS, IBM/VS, Focus (ιεραρχικά), Adabas,
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TOTAL IDMS (δικτυακά), Oracle, Ingress, Informix, DB2 (σχεσια-

κά), ενώ δηµοφιλή DBMS για µικροϋπολογιστές είναι τα Oracle,

dBASE IV και Paradox (της εταιρείας Borland), FoxPro (της εταιρεί-

ας Microsoft).

� Τα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) περι-

λαµβάνουν τις ακόλουθες βασικές συνιστώσες:

(i) Ένα λεξικό δεδοµένων [Information Resources Dictionary

System (IRDS)], που καθορίζει τις σχέσεις µεταξύ στοι-

χείων.

(ii) Mία γλώσσα ορισµού δεδοµένων [Data Definition Language

(DDL)], που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της

βάσης δεδοµένων.

(iii) Mία γλώσσα χειρισµού δεδοµένων [Data Manipulation

Language (DML)], που επιτρέπει τη δηµιουργία πελατεια-

κών εφαρµογών.

(iv) Xρήσιµα προγράµµατα για εκτέλεση βασικών λειτουργιών

βάσεων δεδοµένων.

(v) Ένα δηµιουργό εφαρµογών (application generator) για

εφαρµογές χωρίς συγγραφή προγραµµάτων.

(vi) ένα δηµιουργό αναφορών (report generator) για πελατεια-

κές αναφορές. 

Ορισµένα συστήµατα διαθέτουν δικές τους γλώσσες ορισµού δεδο-

µένων. Τα περισσότερα DBMS χρησιµοποιούν µία πρότυπη γλώσσα

ερωτήσεων (query language), γνωστή ως «∆οµηµένη Γλώσσα Ερω-

τήσεων» [Structured Query Language (SQL)]. Οι διοικητικοί αρµό-

διοι των βάσεων δεδοµένων χρησιµοποιούν ορισµένες φορές τεχνικές

απόκρυψης δεδοµένων, για να διατηρήσουν την ασφάλεια των πλη-

ροφοριών και την προστασία των βάσεων από µη έγκυρα δεδοµένα

(data integrity). 

Η επιλογή µιας κατάλληλης DBMS από έναν οργανισµό επηρεάζεται

συνήθως από τους ακόλουθους παράγοντες:

― καταλληλότητα του DBMS για τις δεδοµένες εφαρµογές 

― τύπος της βάσης δεδοµένων (ιεραρχική, δικτυακή, σχεσιακή)



― συµβατότητα µε υπάρχον υλικό και λογισµικό

― χρόνος ανταπόκρισης για ερωτήσεις, ταξινοµήσεις κτλ. λαµβάνο-

ντας υπόψη το µέγεθος των αρχείων και το υλικό

― αριθµός χρηστών που µπορούν να χρησιµοποιούν ταυτόχρονα το

DBMS

― αριθµός, τύπος και ποιότητα γλωσσών προγραµµατισµού ή γλωσ-

σών ερωτήσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν

― χαρακτηριστικά ασφαλείας

― τιµή αγοράς ή ενοικίου και κόστος συντήρησης DBMS

― ικανότητα και ευκολία χρήσης του δηµιουργού εφαρµογών και

δηµιουργού αναφορών. 
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Αναφέρατε τους τέσσερις τύπους Βάσεων ∆εδοµένων, επιλέγοντας από

τα ακόλουθα: 

ιεραρχικές, δικτυακές, πλειάδες, MIS, σχεσιακές, µετα�αρχεία,

έµπειρα συστήµατα, αντικειµενοστρεφείς, οικονοµικές.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
9.1

9.2 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

Τα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών [Management Information

Systems (MIS)] είναι σχεδιασµένα σύµφωνα µε την «καθοδική προ-

σέγγιση» (top�down approach). Η προσέγγιση αυτή θεωρεί έναν οργα-

νισµό ως µία ολοκληρωµένη µονάδα µ� ένα σύνολο από ειδικά

συγκροτηµένα αντικείµενα και δεν εστιάζεται στις επιχειρησιακές ανά-

γκες κάθε λειτουργικού µέρους του οργανισµού. Οι διαχειριστές

(managers) συνήθως χρησιµοποιούν πληροφορίες που προέρχονται

από διάφορα επίπεδα. Στο χαµηλότερο επίπεδο οι πληροφορίες προ-

έρχονται από «συστήµατα επιχειρήσεων λειτουργικού�επιπέδου»

(operational�level business systems), ενώ σε ανώτερα επίπεδα για

κάλυψη ποσοτικών και αναλυτικών µεθόδων χρησιµοποιούνται

συστήµατα στήριξης αποφάσεων [Decision Support Systems (DSS)].

Στα ανώτατα επίπεδα διαχείρισης χρησιµοποιούνται ειδικοί τύποι

DSS, που καλούνται εκτελεστικά πληροφοριακά συστήµατα

[Executive Information Systems (EIS)] και παρέχουν ειδικές οικονο-
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µικές αναφορές και πληροφορίες σχεδιασµού για κάθε συγκεκριµένη

εφαρµογή. 

Ένα DSS περιέχει ειδικά εργαλεία για την επίλυση κατηγοριών προ-

βληµάτων ή δηµιουργία εµπορικών εφαρµογών, τις γλώσσες οικονο-

µικού σχεδιασµού (Financial Planning Languages (FPL)]. Το λογι-

σµικό ενός συστήµατος στήριξης αποφάσεων συνήθως τοποθετείται

σε κεντρικό υπολογιστή ή µινι�υπολογιστή, στους οποίους η προσπέ-

λαση γίνεται µε σταθµούς εργασίας. 

Ένα EIS πρέπει να έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

(i) να είναι εύκολο στη χρήση και να είναι εξατοµικευµένο,

(ii) να έχει δυνατότητες επέκτασης και εξέλιξης και

(iii) να παρέχει πληροφορίες σχετικές, σαφείς και ολοκληρωµένες. 

Ένα υψηλού επιπέδου EIS, για ένα ανώτατο οικονοµικό στέλεχος για

παράδειγµα, πρακτικά πρέπει να συµπεριλαµβάνει τις ακόλουθες δια-

δικασίες, που µπορούν να εκτελούνται από ένα σταθµό εργασίας (µε

το κατάλληλο λογισµικό) συνδεδεµένο µε τον κεντρικό υπολογιστή:

(i) Aνάγνωση αναφορών, µηνυµάτων κτλ., που διαβιβάζονται πρό-

σφατα µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e�mail).

(ii) Tελικός έλεγχος επιλεγµένων οικονοµικών δεδοµένων, που έχουν

σηµειωθεί για προσεκτικό έλεγχο.

(iii) Έλεγχος και ανασκόπηση εξωτερικών δεδοµένων, π.χ. στοιχεία

οικονοµικών αγορών, συναγωνιστικές πληροφορίες, διάφοροι

οικονοµικοί δείκτες, που διοχετεύονται στη βάση δεδοµένων.

(iv) Προσπέλαση σε αρχεία προσωπικού και έλεγχο απόδοσης υπαλ-

λήλων σε λειτουργικές περιοχές αρµοδιοτήτων τους.

(v) Aνάλυση πωλήσεων και οικονοµικά αποτελέσµατα µε χρήση υπο-

λογιστικών εργαλείων για εξερεύνηση τάσεων, αναλογιών και

σχέσεων δεδοµένων.

(vi) Έλεγχος προόδου βασικών έργων (projects) και προγραµµάτων

ανάπτυξης.

Ένας άλλος τύπος εξειδικευµένων MIS είναι το Έµπειρο Σύστηµα

(Expert System), που χρησιµοποιεί βάσεις δεδοµένων µε λογισµικό

που επεξεργάζεται και διαθέτει γνώση εµπειρογνωµόνων σε ένα ειδι-

κό πεδίο. 



Τα έµπειρα συστήµατα χρησιµοποιούνται σε πολλές επιστηµονικές

και εµπορικές εφαρµογές, όπως π.χ. διάγνωση ιατρικών και µηχανι-

κών προβληµάτων, πρόγνωση καιρού, οικονοµικός σχεδιασµός, ανα-

ζήτηση κοιτασµάτων (πετρελαίου, ουρανίου, πολυτίµων λίθων), αξιο-

λόγηση αποθεµάτων, διάγνωση αποτυχίας συσκευών, αγοραπωλησίες

και σχεδιασµός διατήρησης τιµών, προβλέψεις πωλήσεων κτλ.

Για τη δηµιουργία ενός έµπειρου συστήµατος ένας ειδικός αναλυτής

συστηµάτων (µηχανικός γνώσεων) ενηµερώνεται από ειδικούς στο

συγκεκριµένο πεδίο και µεταφέρει τις γνώσεις τους σε ένα σύνολο

κανόνων µε τη µορφή λογικών σχέσεων (βάση γνώσεων). Μετά τη

δηµιουργία του το έµπειρο σύστηµα αρχίζει διάλογο µε το χρήστη και,

όταν συγκεντρώσει τις αναγκαίες πληροφορίες, καταλήγει σε συµπε-

ράσµατα µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού, που καλείται «µηχα-

νή εξαγωγής συµπερασµάτων». 

� Ένα έµπειρο σύστηµα γενικά αποτελείται από τα ακόλουθα

µέρη:

(i) τη «βάση γνώσης» (knowledge base), που βασικά µεταφρά-

ζει τη γνώση ειδικών ατόµων σε κανόνες και στρατηγικές

(ii) τη «µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων» (inference

engine), που είναι ένας µηχανισµός λογικής επεξεργασίας

(iii) το «ανθρώπινο ενδιάµεσο» (human interface), που είναι

συνήθως ένα µέσο προσαρµογής µιας φυσικής γλώσσας, και 

(iv) δύο υποσυστήµατα: το υποσύστηµα «απόκτησης γνώσε-

ων» (knowledge acquisition system), που βοηθά στον ορι-

σµό και κωδικοποίηση της ικανότητας επίλυσης προβλη-

µάτων από τα ειδικά άτοµα και επιτρέπει την εισαγωγή (ή

εξαγωγή) γνώσεων στο σύστηµα, και το υποσύστηµα «εξη-

γήσεων» (explanation system), που περιγράφει στους χρή-

στες γιατί το σύστηµα έχει επιλέξει να ρωτήσει µια ορισµέ-

νη ερώτηση ή πώς έφθασε σε ορισµένα συµπεράσµατα. 

Με δεδοµένο ότι κριτικοί ανθρώπινοι παράγοντες, όπως π.χ. εµπειρία,

δηµιουργικότητα, ένστικτο, φαντασία, διαίσθηση κτλ., δεν είναι εύκο-

λο να χρησιµοποιηθούν έως τώρα στα έµπειρα συστήµατα, δεν θεω-

ρούνται ότι αποτελούν πλήρεις αντικαταστάτες των ανθρώπινων δεξιο-

τήτων, αλλά οπωσδήποτε παρέχουν σηµαντικές συµβουλές στους δια-
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µορφωτές αποφάσεων. Σηµειώνεται ότι οι κανόνες παραγωγής απο-

τελούν έναν τρόπο έκφρασης έµπειρης γνώσης και υπάρχουν πολλοί

άλλοι τέτοιοι τρόποι. Οι σύγχρονες µεθοδολογίες τεχνολογίας γνώσης

δεν εισηγούνται κατ' ανάγκη τη χρήση κανόνων για την αναπαράστα-

ση της βάσης γνώσης.

Τα λεγόµενα «συστήµατα κελύφους» έµπειρων συστηµάτων (expert

systems shells) έχουν δηµιουργηθεί ως γενικευµένα (generic) έµπειρα

συστήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι τα συστήµατα κελύφους επιτρέπουν στους

χρήστες ή σε άλλους ειδικούς να εισάγουν τις δικές τους βάσεις γνώσε-

ων και µηχανισµούς εξαγωγής συµπερασµάτων, για να σχηµατίσουν τα

επιθυµητά έµπειρα συστήµατα ειδικών εφαρµογών. Σηµειώνεται ότι τα

έµπειρα συστήµατα και τα συστήµατα κελύφους διαθέτουν δυνατότητες

πιθανοθεωρητικής λογικής, δηλαδή αν υπάρχει αβεβαιότητα ή µη πλη-

ρότητα δεδοµένων µπορούν να γίνουν προβλέψεις. Ο χρήστης έχει τη

δυνατότητα να διακόψει τη διαδικασία και να ρωτήσει πώς διαµορφώ-

θηκε ένα συµπέρασµα ή γιατί χρειάζεται µία πληροφορία.

Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται αποδοτικά για προβλήµατα που

χρειάζεται να λυθούν επαναληπτικά και απαιτούν κάποιες λήψεις απο-

φάσεων. Τα έµπειρα συστήµατα, των οποίων η ανάπτυξη είναι σχετι-

κά δαπανηρή, βοηθούν στην επίλυση διαφόρων υπολογιστικών (επι-

στηµονικών και εµπορικών) προβληµάτων µε συνηθέστερες περιοχές

εφαρµογών: σχεδιασµό, έλεγχο, διάγνωση, µετάφραση, οδηγίες, παρα-

κολούθηση κτλ. Επιπρόσθετα, η βοήθειά τους επικεντρώνεται σε κρί-

σιµους παράγοντες, όπως π.χ. χρονικά όρια απαιτουµένων απαντήσε-

ων, περιορισµένος αριθµός ειδικών εµπειρογνωµόνων, συνεπείς απο-

φάσεις κτλ.

Τα έµπειρα συστήµατα µεγάλης κλίµακας απαιτούν συνήθως για την

ανάπτυξή τους µία οµάδα µηχανικών γνώσεων (knowledge engineers)

και σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Οι βασικές φάσεις ανάπτυξης είναι:

(i) ορισµός του προβλήµατος, (ii) ανάπτυξη ενός πρωτότυπου, (iii)

σχεδιασµός του ολοκληρωµένου συστήµατος, (iv) υλοποίηση και

συντήρηση του συστήµατος.



2 0 99 . 2  ™ À ™ ∆ ∏ ª ∞∆∞  ¢ π ∞ Ã ∂ π ƒ π ™ ∏ ™  ¶ § ∏ ƒ √ º √ ƒ π ø ¡  /  9 . 3  ∏ § ∂ ∫ ∆ ƒ √ ¡ π ∫ ∏  ¶ § ∏ ƒ √ º √ ƒ ∏ ™ ∏  ∫ ∞ π  µ ∞ ™ ∂ π ™  ¢ ∂ ¢ √ ª ∂ ¡ ø ¡

Αναφέρατε τις έξι βασικές συνιστώσες ενός συστήµατος ∆ιαχείρισης

Βάσεων ∆εδοµένων (DBMS), επιλέγοντας από τις ακόλουθες:

λεξικό, µετα�αρχείο, γλώσσα ορισµού, γλώσσα χειρισµού, επί-

πεδα αρχεία, χρήσιµα (βοηθητικά) προγράµµατα, πλειάδες, δηµι-

ουργός εφαρµογών, MIS, βάση γνώσεων, µηχανή συνεπαγωγής.

Αναφέρατε τα τέσσερα βασικά µέρη ενός έµπειρου συστήµατος (expert

system), επιλέγοντας από τα ακόλουθα:

βάση γνώσης, DBMS, µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων, SQL,

ανθρώπινο ενδιάµεσο, DSS, αναδροµικές σχέσεις, υποσυστήµα-

τα απόκτησης γνώσεων�εξηγήσεων.

Αναφέρατε τις τέσσερις βασικές φάσεις ανάπτυξης ενός έµπειρου

συστήµατος, επιλέγοντας από τις ακόλουθες διαδικασίες:

ορισµός προβλήµατος, λεξικό δεδοµένων, ανάπτυξη πρωτότυπου,

δοµηµένη γλώσσα ερωτήσεων, σχεδιασµός ολοκληρωµένου

συστήµατος, πολυεπεξεργασία, υλοποίηση�συντήρηση συστή-

µατος, γλώσσα οικονοµικού σχεδιασµού.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
9.2

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
9.3

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
9.4

9.3 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È µ¿ÛÂÈ˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ

Η ταχύτατη εξέλιξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής πληροφόρη-

σης επιτρέπει σήµερα την ευχερή πρόσβαση χρηστών σε πλήθος διε-

θνών βάσεων δεδοµένων, που καλύπτουν ένα µεγάλο ποσοστό της

προηγούµενης γνώσης σε παγκόσµιο επίπεδο και σε πληθώρα γνω-

στικών αντικειµένων της επιστήµης και τεχνολογίας. Χαρακτηριστι-

κά αναφέρεται ότι το Ελληνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) παρέχει

υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης στην ερευνητική, επιστηµο-

νική και επιχειρηµατική κοινότητα της χώρας για αναζήτηση και από-

κτηση σχετικών πληροφοριών. Το ΕΚΤ στις αρχές 1996 είχε παγκό-

σµια πρόσβαση σε περισσότερες από 1.300 βάσεις δεδοµένων µε 300

εκατοµµύρια καταχωρήσεις, που καλύπτουν µεγάλο µέρος αντικειµέ-

νων της επιστήµης και της τεχνολογίας. Στη συνέχεια αναφέρονται

ενδεικτικά διάφορα γνωστικά αντικείµενα επιστηµών και τεχνολογιών,

τεχνών και πολιτισµού, καθώς επίσης και µερικές από τις κυριότερες
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βάσεις (τα ονόµατα των οποίων δίνονται σε παρένθεση) για τα παρα-

πάνω γνωστικά αντικείµενα, στα οποία ο ενδιαφερόµενος χρήστης

µπορεί να έχει άµεση πρόσβαση:

(i) Τεχνολογία και Επιστήµη

Μαθηµατικά (Mathematics), Υπολογιστές (Computer Database),

Επιστήµη Πληροφόρησης (Library and Information Science

Abstracts), Ενέργεια (Energyline), Γεωλογία (Geobase), ∆ιαστη-

µική Τεχνολογία (Aerospace database), Άµυνα (Defence markets

and technology), Φυσική�Χηµεία (Chemabs�Compendex), ∆ιε-

θνείς κανονισµοί και πρότυπα (Technical standards), Ερευνητικά

προγράµµατα (NTIS), ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας (Derwent world

patents index), Ερευνητές και Ερευνητικές εργασίες (Science

Citation Index) κ.ά.

(ii) Οικονοµία � Αγορά � Επιχειρήσεις

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ABI/Inform, Management contents),

Κατάλογοι βιοµηχανικών ή κατασκευαστικών εταιρειών (D&B

International Dun�s market indentifiers), Τραπεζικές εργασίες

(American Banker), Εµπόριο και Βιοµηχανική Παραγωγή (Trade

and Industry Database), Έρευνα Αγοράς (Frost & Sullivan market

research, Financial Times reports), Προβλέψεις (PTS Forecasts),

∆ιαφήµιση (Consumer reports), Στατιστικά στοιχεία και Οικονο-

µία (Econbase, Financial Times Fulltext, Le Monde, Associated

Press News), Εµπορικά σήµατα (Trademarkscan) κ.ά.

(iii) Ανθρωπιστικά και Κοινωνικά Θέµατα

Εκπαίδευση (ERIC), Ιστορία (Historical Abstracts), Γλωσσολο-

γία (Linguistics and Language Behavior Abstracts), Κοινωνιολο-

γία (Sociological Abstracts), Αθλητισµός (Sport), Τέχνη και

Ανθρωπιστικές Σπουδές (Arts and Humanities Search), Αρχαιο-

λογία (Archeology Database), Φιλοσοφία (Philosopher�s Index),

Τύπος (Newspaper & Periodical Abstracts) κ.ά.

(iv) Ιατρική και Περιβάλλον

Ιατρική (Medline), Βιολογία (Biosis), Φαρµακολογία (Intl.

Pharmaceutical Abstracts, Drug Information Fulltext, Unlisted

Drugs), Βιοτεχνολογία (Biotechnology Abstracts), Υδρολογία

(Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Oceanic), Περιβάλλον



(Pollution Abstracts, Environline) κ.ά.

(v) Πολιτικές Επιστήµες και Νοµοθεσία

∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Pais Intl), Λογιστική και Φορολογία

(Accounting in Tax Database, Tax Notes Today), Ασφάλιση

(Insurance periodicals), Εργασιακές σχέσεις (LaborLaw, LaborDoc,

Employee Benefits Infosource), Πολιτική (World Affairs on Line,

Political Science Documents), ∆ίκαιο και Νοµοθεσία (Legal

Resource Index, Criminal Justice Periodical Index) κ.ά.

(vi) Θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανακοινώσεις Ε.Ε. για κοινοτικά προγράµµατα και αναζήτηση

συνεργατών (Cordis, Eureka, Euristote, Unesbib, Eurodicatom,

Thesauri, IM�Guide), ∆ηµοσιεύσεις Ε.Ε. (Quest Economics

Database, Eurobases) κ.ά.

(vii)Γενικά Θέµατα

Προκηρύξεις και Πληροφορίες Συνεδρίων (Eventline, Medical

conf. & events), Οργανισµοί και Iδρύµατα (Encyclopedia of

Association, Foundation Directory), Οδηγοί πηγών πληροφοριών

(Grants, Publishers, Distributors and Wholesalers, Americal Library

Directory, Gate Directory of Databases), Κείµενα (πλήρη) περιοδι-

κών και πρακτικών συνεδρίων (Conference papers index, The

Lancet (full�text), EMIS), Βιβλία (LC Marc�Books, British Books

in print), ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές (Dissertation Abstracts) κ.ά.
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∆ιάφορες Βάσεις ∆εδοµένων Οργανισµών, Φορέων και Επιχειρή-

σεων περιέχουν ονόµατα, διευθύνσεις, ηλικίες ατόµων και άλλες

προσωπικές πληροφορίες, όπως π.χ. µηνιαίες αποδοχές, περιουσια-

κά στοιχεία, ιατρικό µητρώο ασθενειών κτλ. Με ποιες συνθήκες και

περιορισµούς νοµίζετε ότι θα πρέπει να χρησιµοποιούνται παρόµοι-

ες πληροφορίες µε ευρεία δηµοσιότητα; Θεωρείτε ότι ορισµένα

θέµατα ιδιωτικής και προσωπικής φύσης ατόµων σχετίζονται µε τη

µη ελεγχόµενη πρόσβαση χρηστών σε τέτοιες βάσεις δεδοµένων; 

∆ιατυπώσατε τις θέσεις και απόψεις σας µε όχι περισσότερες από 200

λέξεις.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 9.1
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™‡ÓÔ„Ë

� Μία βάση δεδοµένων (data base) είναι µία οργανωµένη συλλογή

σχετικών αρχείων. Το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων

(DBMS) είναι ένα ειδικό πακέτο λογισµικού, που παρέχει τη δυνα-

τότητα δηµιουργίας κατάλληλων εγγραφών και δοµών δεδοµένων,

καθώς επίσης επιτρέπει το χειρισµό ή προσπέλαση σε δεδοµένα

ενός αριθµού αρχείων βάσεων δεδοµένων.

� Ένα σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών (MIS) µπορεί να αποτε-

λείται από DBMS µε οµαδοποιηµένα αρχεία βάσεων δεδοµένων,

όπου η προσπέλαση στα δεδοµένα επιτρέπεται µέσω δικτύων. 

� Η βασική αρχή σχεδιασµού, δοµής και χρήσης βάσεων δεδοµένων

είναι το µετα�αρχείο, το οποίο είναι ένα ειδικό αρχείο ελέγχου,

που περιγράφει άλλα αρχεία.

� Οι δοµές βάσεων δεδοµένων ταξινοµούνται σε ιεραρχικές, δικτυα-

κές, σχεσιακές και αντικειµενοστρεφείς. 

� Ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) περιλαµ-

βάνει τις ακόλουθες συνιστώσες: λεξικό δεδοµένων, γλώσσα ορι-

σµού δεδοµένων, γλώσσα χειρισµού δεδοµένων, χρήσιµα προ-

γράµµατα, δηµιουργό (generator) εφαρµογών, δηµιουργό αναφο-

ρών. Τα περισσότερα DBMS χρησιµοποιούν µία πρότυπη γλώσ-

σα ερωτήσεων, που είναι γνωστή ως «δοµηµένη γλώσσα ερωτή-

σεων» (SQL). Σε ανώτατα επίπεδα διαχείρισης χρησιµοποιούνται

ειδικοί τύποι συστηµάτων στήριξης αποφάσεων (DSS), που

καλούνται «εκτελεστικά πληροφοριακά συστήµατα» (EIS). Ένα

DSS περιέχει ειδικά εργαλεία για επίλυση κατηγοριών προβλη-

µάτων ή δηµιουργία εµπορικών εφαρµογών, που καλούνται

«γλώσσες οικονοµικού σχεδιασµού» (FPL).

� Τα Έµπειρα Συστήµατα (Expert Systems) χρησιµοποιούν βάσεις

δεδοµένων µε λογισµικό που επεξεργάζεται, διαθέτουν γνώσεις

εµπειρογνωµόνων σε ειδικά πεδία και αποτελούν τύπους εξειδι-

κευµένων MIS. Ένα έµπειρο σύστηµα αποτελείται από τη βάση

γνώσης, το µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων, το ανθρώπι-

νο ενδιάµεσο και τα υποσυστήµατα απόκτησης γνώσεων και

εξηγήσεων.



� Η ταχύτατη εξέλιξη της πληροφόρησης επιτρέπει σήµερα την πρό-

σβαση χρηστών σε πλήθος διεθνών βάσεων δεδοµένων µε θέµα-

τα όπως π.χ. επιστήµη και τεχνολογία, οικονοµία�αγορά�επιχει-

ρήσεις, ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέµατα, ιατρική και περι-

βάλλον, πολιτική επιστήµη και νοµοθεσία, θέµατα ευρωπαϊκής

ένωσης κτλ.
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Παρατήρηση: 
Τα βιβλία [9.3], [9.9], [9.11]
παρουσιάζουν µια καλή εισα-
γωγή στα συστήµατα Βάσεων
∆εδοµένων, ενώ στο [9.12]
περιγράφονται πρότυπες γλώσ-
σες προγραµµατισµού για
βάσεις δεδοµένων. Βασικές
αρχές και έννοιες των Έµπει-
ρων Συστηµάτων παρουσιάζο-
νται στα βιβλία [9.6], [9.10]
και [9.1]. 





¢›ÎÙ˘· YÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

™ÎÔfi˜

Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζουµε τις βασικές αρχές των δικτύων

υπολογιστών, την επικοινωνία και τη διασύνδεση των υπολογιστών.

Αναφέρουµε διάφορες εφαρµογές δικτύων, το λογισµικό επικοινωνιών

και τις αρχιτεκτονικές των δικτύων. Παρουσιάζουµε επίσης θέµατα δια-

χειρισιµότητας, ασφάλειας, κατανεµηµένων εφαρµογών και υπηρεσιών

των δικτύων και θέµατα σχετικά µε το κοινωνικό µέλλον των δικτύων.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Με την ολοκλήρωση µελέτης του δεκάτου κεφαλαίου θα µπορείτε να:

� αναφέρετε τρεις βασικές αρχές των δικτύων υπολογιστών και τις

κυριότερες εφαρµογές τους

� αναφέρετε τρεις κύριους τύπους αρχιτεκτονικής δικτύων και περι-

γράφετε το λογισµικό που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία τους

� αναφέρετε εννέα βασικά µέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών

σε πληροφοριακά συστήµατα και δίκτυα υπολογιστών

� εξηγείτε ποια η χρησιµότητα των δικτύων, ποιες οι εφαρµογές τους

και πώς επιτυγχάνεται η ασφάλεια των πληροφοριών που διακι-

νούνται µέσα από αυτά 

� αναφέρετε επτά τοµείς της κοινωνικής δραστηριότητας που θα επη-

ρεαστούν από τη χρήση των δικτύων στο µέλλον 

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

� δίκτυα υπολογιστών (computer networks)

� κοινωνία πληροφορίας, οπτικές ίνες

� κεντρικοί (host) υπολογιστές

� δακτύλιος (ring)

� εξυπηρετητής (server)

� µορφοποίηση (modulation)

� πολυπλέκτης (multiplexer)

� µετωπικοί επεξεργαστές

� επεξεργαστής πρόσβασης (gateway)

10∫ ∂ º ∞ § ∞ π √
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� διαδίκτυο (internet)

� τηλε�ανταλλαγές (tele�commuting)

� πρωτόκολλο µετάδοσης

� LAN

� WAN

� τεκµήριο (token)

� πακέτο

� FAX

� κυτταρικά και έξυπνα τηλέφωνα

� εικονο�συνέδρια

� κρυπτογράφηση

� αυτοµατοποιηµένα γραφεία (office automation

� ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI)

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Η αλµατώδης ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας, ειδικότε-

ρα στον τοµέα της Πληροφορικής, επιτρέπει σήµερα την εκτεταµένη

χρήση διαφόρων συστηµάτων επικοινωνίας και υπολογιστών. Ο τρό-

πος µε τον οποίο οι υπολογιστές είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους, µέσα

σε διάφορους οργανισµούς και έξω από αυτούς, παίζει σηµαντικό

ρόλο, µε δεδοµένο ότι οι υπολογιστές αναµφίβολα µπορούν να χρησι-

µοποιηθούν ως αποδοτικά µέσα επικοινωνίας. Η χρήση ενός διαµορ-

φωτή (modem), για παράδειγµα, επιτρέπει την προσπέλαση πληροφο-

ριών µέσω µιας τηλεφωνικής γραµµής ή ενός ασύρµατου δικτύου. Οι

υπολογιστές µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους µε καλώδια, τηλεφω-

νικές γραµµές, δορυφόρους, µικροκύµατα και ραδιοκύµατα, έτσι ώστε

να µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποδοτικά, ανεξάρτητα από τη φυσι-

κή τοποθεσία του υλικού (hardware). 

Μετάδοση και λήψη µηνυµάτων και άλλων πληροφοριών µε τον υπο-

λογιστή µπορούν να γίνουν σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα (secs).

Μεγάλα δίκτυα υπολογιστών έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν, να

κατευθύνουν, να ελέγχουν και να επεξεργάζονται δεδοµένα επιτρέπο-

ντας την άµεση επικοινωνία χρηστών από διάφορα σηµεία του κόσµου.

Η χρήση του «ηλεκτρονικού ταχυδροµείου» (e�mail) επιτρέπει την



αποστολή και τη λήψη διαφόρων ειδών δεδοµένων (χάρτες, εικόνες,

έγγραφα κτλ.) και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα προσπέλασης δια-

φόρων βάσεων και τραπεζών δεδοµένων µε τεράστια ποσά πληροφο-

ριών. ∆ιαφαινόµενα θέµατα παράνοµης ή ασυνήθους χρήσης δικτύων,

καθώς επίσης διαφύλαξης δικαιωµάτων και ευθυνών των ατόµων της

«Κοινωνίας της Πληροφορίας» (Information Society), µπορούν να

ελεγχθούν µε κατάλληλη πληροφόρηση και ειδικές τεχνικές για την

ασφάλεια πληροφοριών. 

Ο όρος δίκτυα υπολογιστών (computer networks) αναφέρεται στην

περιγραφή ενός συνόλου διασυνδεδεµένων ανεξάρτητων και αυτόνο-

µων υπολογιστών που επικοινωνούν µεταξύ τους µε αυτόµατο τρόπο.

Η επικοινωνία επιτυγχάνεται µε την ανταλλαγή δεδοµένων, αρχείων,

προγραµµάτων, βάσεων δεδοµένων και την κατανοµή του υπολογι-

στικού έργου µεταξύ τους, που σηµαίνει µοίρασµα της επεξεργασίας

και του διαθέσιµου χώρου µνήµης. Ένα δίκτυο υπολογιστών περιλαµ-

βάνει τους υπολογιστικούς «κόµβους», που είναι οι υπολογιστές του

δικτύου, και τους διαύλους επικοινωνίας, που διασυνδέουν τους κόµ-

βους. Σηµειώνεται ότι ο όρος «δίκτυα επικοινωνίας δεδοµένων» (data

communication networks) χρησιµοποιείται συνήθως για µία διασυν-

δεδεµένη οµάδα υπολογιστών και τερµατικών, στην οποία η επικοι-

νωνία γίνεται κύρια µεταξύ τερµατικών και υπολογιστών, ενώ, όταν

υπάρχει επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών, προτιµάται ο όρος «δίκτυα

υπολογιστών». Η διάκριση µεταξύ των δύο όρων δεν είναι σαφής και

θεωρούνται σχεδόν συνώνυµοι από πολλούς επιστήµονες. 

Οι υπολογιστικοί κόµβοι ενός δικτύου υπολογιστών µπορούν να λει-

τουργήσουν (i) «τοπικά», δηλαδή ο έλεγχος και συντονισµός λειτουρ-

γίας του υπολογιστή για την επιτέλεση τοπικού υπολογιστικού έργου

γίνεται αποκλειστικά από το λειτουργικό σύστηµά του χωρίς εξάρτηση

από τις υπόλοιπες µονάδες του δικτύου, και (ii) «εξαρτώµενα», δηλα-

δή η λειτουργική κατάσταση του υπολογιστή ελέγχεται από ένα πρό-

γραµµα ανωτέρου επιπέδου, που επιβλέπει και ελέγχει το δίκτυο. 

Τα δίκτυα υπολογιστών αποτελούν µια σχετικά νέα επιστηµονική περιο-

χή µε ευρεία χρήση, ιδιαίτερα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, παρέ-

χοντας νέες βελτιωµένες υπηρεσίες στους χρήστες. Τα ψηφιακά δίκτυα

που χρησιµοποιούν ως µέσα µετάδοσης πληροφοριών τις «οπτικές

ίνες», εξασφαλίζοντας πολύ µεγάλο διαθέσιµο επικοινωνιακό εύρος,
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και ιδιαίτερα οι εξελιγµένες µορφές τους, όπως π.χ. τα ψηφιακά δίκτυα

ενοποιηµένων υπηρεσιών [Integrated Services Digital Networks

(ISDN)] και ISDN ευρείας ζώνης [Broaded ISDN (B�ISDN)], µε τους

εξαιρετικά υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης πληροφοριών αναµένεται να

επιδράσουν σηµαντικά στους τρόπους µαζικής διάθεσης τεράστιων

όγκων πληροφοριών από βάσεις και τράπεζες πληροφοριών κτλ. και

να δηµιουργήσουν νέες αποδοτικές υπηρεσίες για επίλυση πολύπλο-

κων επιστηµονικών και τεχνολογικών προβληµάτων. 

Σηµειώνεται ότι το αντικείµενο των δικτύων υπολογιστών µπορεί να

µελετηθεί µε διαφορετικές προσεγγίσεις, π.χ. µελέτη δικτύων µε έµφα-

ση στην αρχιτεκτονική τους, µελέτη λογισµικού δικτύων και ανάπτυξη

σχετικών εφαρµογών και θεωρητική µελέτη τεχνολογίας δικτύων.



10.1 ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¢È·Û‡Ó‰ÂÛË ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

Η διασύνδεση αναφέρεται στο σύνολο των τεχνολογιών που επιτρέ-

πει στους υπολογιστές να µεταφέρουν δεδοµένα (αριθµούς, εικόνες,

γραφήµατα, φωνητικά µηνύµατα κτλ.) µεταξύ τους και θεωρείται πρω-

ταρχικής σηµασίας για τη σηµερινή εποχή Πληροφορικής. Σηµειώνε-

ται ότι ο όρος «διασύνδεση», µε τη γενική έννοια, αναφέρεται στη

σύνδεση διάφορων µέσων επικοινωνίας, π.χ. τηλέφωνα, τηλεοράσεις,

µηχανές τηλεοµοιοτυπίας (fax) και υπολογιστές. Η ειδική τεχνολογία

επικοινωνίας δεδοµένων από απόµακρα σηµεία, η τηλεπικοινωνία,

επιτρέπει τη µετάδοση δεδοµένων (κείµενα, φωτογραφίες, γραφήµα-

τα, εικόνες κτλ.) µέσω καλωδίων, τηλεφώνων, δορυφόρων, ραδιοκυ-

µάτων κτλ.

∆ίκτυο είναι ένας τύπος αρχιτεκτονικής που επιτρέπει την επικοινω-

νία διαφόρων µηχανηµάτων, π.χ. ένας ή περισσότεροι κεντρικοί υπο-

λογιστές (host) που επικοινωνούν µε ποικιλία µηχανηµάτων εισό-

δου�εξόδου [κόµβοι (nodes)] σε απόµακρα σηµεία. Άλλοι τύποι

δικτύων περιέχουν έναν αριθµό υπολογιστών εν είδει δακτυλίου (ring)

που επικοινωνούν µεταξύ τους χωρίς να υπάρχει ένας κεντρικός υπο-

λογιστής. Κόµβοι ενός δικτύου µπορεί να είναι «νοήµονα» τερµατικά

(σταθµοί εργασίας, προσωπικοί υπολογιστές ή µικρο�υπολογιστές

desktop). Συνήθως σε ένα υπολογιστικό κέντρο υπάρχει ένας «εξυ-

πηρετητής» αρχείων (file server), που έχει τον ρόλο του κεντρικού

υπολογιστή (host) και παρέχει λογισµικό, όπως π.χ. ένα πακέτο δια-

χείρισης βάσεων δεδοµένων (DMBS) σε µικροϋπολογιστές (κόµβοι

δικτύου). Σε µεγάλα δίκτυα το ρόλο των κόµβων µπορούν να έχουν

µινι�υπολογιστές, υπερ�µινι�υπολογιστές ή κεντρικοί υπολογιστές,

που συνδέονται µε µεγαλύτερους υπολογιστές ή υπερυπολογιστές. 

Τα συνδετικά µέρη µεταξύ του κεντρικού υπολογιστή και των κόµβων

του δικτύου καλούνται «κανάλια επικοινωνίας», που στην απλού-

στερη µορφή τους είναι ενσύρµατα καλώδια (hard wired cables). Το

κύριο πλεονέκτηµα των τερµατικών µε ενσύρµατα καλώδια είναι ότι

έχουν άµεση προσπέλαση στους κεντρικούς επεξεργαστές. 

Οι συνηθισµένοι τύποι ενσύρµατων καλωδιακών καναλιών επικοινω-

νίας περιλαµβάνουν:

(i) πεπλεγµένα καλώδια, µε χαµηλό οικονοµικό κόστος, κατάλληλα
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για µικρά δίκτυα, αλλά µε µειονεκτήµατα ανάπτυξης «θορύβου»

στις γραµµές λόγω ηλεκτρικών παρεµβολών (παράσιτα), 

(ii) οµοαξονικά καλώδια, µε υψηλότερο οικονοµικό κόστος από τα

προηγούµενα και υψηλή ποιότητα αναµετάδοσης δεδοµένων µε

µεγάλη ταχύτητα,

(iii) καλώδια «οπτικών ινών» (fiber optics cables), στα οποία η µετά-

δοση σηµάτων πραγµατοποιείται µε «παλµούς» φωτός παρά µε

ηλεκτρικούς παλµούς, και η επικοινωνία είναι πολύ υψηλής ταχύ-

τητας, εξαιρετικά αξιόπιστη και δεν υπόκειται σε ηλεκτρικές

παρεµβολές. 

Σύγχρονα δίκτυα χρησιµοποιούν για τη σύνδεση υπολογιστών και

άλλων µηχανηµάτων (π.χ. εκτυπωτές) ραδιοκύµατα και κύµατα φωτός

για ασύρµατη δικτυακή επικοινωνία. Το κύριο πλεονέκτηµα της επι-

κοινωνίας αυτής είναι ότι ελαχιστοποιεί το υψηλό κόστος καλωδιακής

σύνδεσης, και µειώνει το υψηλό κόστος εγκατάστασης, συντήρησης και

πιθανής µετακίνησης. Επιπρόσθετα πλεονεκτήµατα της ασύρµατης επι-

κοινωνίας δικτύων είναι η περιορισµένη επίδραση θορύβου και εξα-

σθένισης σηµάτων, η σχετική ασφάλεια της µετάδοσης, η αποδοτική

χρήση e�mail χωρίς ταχεία (ακόµη) συχνή µεταφορά µεγάλων αρχείων. 

10.2 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ

Στις κυριότερες εφαρµογές δικτύων συµπεριλαµβάνονται η κατανε-

µηµένη επεξεργασία (distributed processing), το ηλεκτρονικό ταχυ-

δροµείο (e�mail), η προσπέλαση σε άλλα δίκτυα και σε εξωτερικές

υπηρεσίες συνδροµητών και οι τηλε�ανταλλαγές (telecommuting). 

Η κατανεµηµένη επεξεργασία αναφέρεται στη χρήση της υπολογι-

στικής ισχύος από όλα τα µέρη ενός οργανισµού από µια κεντρική

εγκατάσταση σε διάφορους χρήστες. Τα κατανεµηµένα συστήµατα

αποτελούνται συνήθως από µικροϋπολογιστές, µινι�υπολογιστές,

σταθµούς εργασίας ή τερµατικούς σταθµούς συνδεδεµένους µε έναν

κεντρικό υπολογιστή, µε κύριο σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικό-

τητας και την παροχή άµεσης πρόσβασης σε επιθυµητές βάσεις δεδο-

µένων. Οι συνηθέστερες διαδικασίες είναι:

(i) είσοδος δεδοµένων και αναζήτηση πληροφοριών από απόµακρα

σηµεία,



(ii) εκτέλεση προγραµµάτων και χρήση «χρονοµερισµού» (time�

sharing).

Η κατανεµηµένη επεξεργασία επιτρέπει στους χρήστες σε απόµακρα

µέρη να εκτελέσουν τοπικά προγράµµατά τους και να έχουν επίσης

προσπέλαση στους κεντρικούς επεξεργαστές. 

Σηµειώνεται ότι διάφοροι οργανισµοί προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες

προσπέλασης πληροφοριών από µεγάλο αριθµό βάσεων και τραπεζών

δεδοµένων. Τέτοιες υπηρεσίες περιλαµβάνουν π.χ. προσπέλαση σε

οικονοµικές πληροφορίες και πραγµατοποίηση αγοροπωλήσεων, διευ-

θέτηση τραπεζικών συναλλαγών από το σπίτι, κράτηση θέσεων για

αεροπορικά ταξίδια, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πληροφο-

ρίες από επαγγελµατικές και προσωπικές βάσεις δεδοµένων (για ταξί-

δια, νέα, αθλητισµό, τέχνες και πολιτισµό κτλ.), επικοινωνία µελών

δικτύων για επιστηµονικούς και εµπορικούς σκοπούς, καθώς και άλλες

πολυποίκιλες εφαρµογές στην επιστήµη, τεχνολογία, εµπόριο, οικο-

νοµία, βιοµηχανία, και πολιτιστικά ή κοινωνικά θέµατα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υπηρεσίες που ειδικεύονται σε

διεθνή και εθνικά δίκτυα ακαδηµαϊκών και ερευνητικών οργανισµών.

Τα δίκτυα Internet και Bitnet, που αποτελούν δύο από τα µεγαλύτε-

ρα υπερ�δίκτυα (διαδίκτυα), προσφέρουν πληροφορίες σε προόδους

ειδικών επιστηµονικών περιοχών, πρόσφατες ερευνητικές δηµοσιεύ-

σεις, προσεχή συνέδρια, σεµινάρια και οµιλίες κτλ., και επιτρέπουν

την επικοινωνία µελών µε κοινά ενδιαφέροντα και την τακτική ενη-

µέρωσή τους σε σύγχρονα επιστηµονικά και τεχνολογικά θέµατα. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e�mail) είναι η µετάδοση µηνυµάτων

και υποµνηµάτων µέσω ενός δικτύου. Η λήψη τέτοιων µηνυµάτων

αναγγέλλεται συνήθως µε ένα ηχητικό ή γραφικό σήµα στον υπολο-

γιστή. Οι παραλήπτες των µηνυµάτων µπορούν να διαβάσουν, απα-

ντήσουν, προωθήσουν, διασώσουν ή και να απαλείψουν επιλεγµένα

µηνύµατα. Όλες οι λαµβανόµενες πληροφορίες από συγκεκριµένα

άτοµα ή οµάδες ατόµων µπορούν να ταξινοµηθούν και να αποθηκευ-

τούν ξεχωριστά. Τα µηνύµατα µπορούν να µεταδοθούν και αναµετα-

δοθούν σε άτοµα που ευρίσκονται σε πολύ µακρινές αποστάσεις, αλλά

έχουν πρόσβαση στο δίκτυο µέσω τηλεφωνικών γραµµών. Ένα πρό-

βληµα του e�mail είναι η έλλειψη της ενδο�επικοινωνίας, δηλαδή οι

χρήστες µπορούν να έχουν προσπέλαση σε πολλές υπηρεσίες e�mail,
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καµία όµως από τις οποίες να επιτρέπει επικοινωνία µε µια άλλη. Σε

τέτοια περίπτωση κατάλληλα σχεδιασµένο λογισµικό e�mail µπορεί

να επιλύσει το πρόβληµα αυτό. 

Οι τηλε�ανταλλαγές (telecommuting) αναφέρονται στη χρήση υπο-

λογιστών για προσπέλαση σε βάσεις δεδοµένων οργανισµών/φορέων,

προγραµµάτων, συστηµάτων e�mail κτλ., εφόσον ο χρήστης ευρί-

σκεται µακρυά από τους οργανισµούς/φορείς αυτούς. Μία τέτοια

χρήση των υπολογιστών εµφανίζει ορισµένα κοινωνικά και δηµόσια

οφέλη και έχει τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας ζωής αυξάνο-

ντας το διαθέσιµο χρόνο του χρήστη και επιτρέποντας στους εργαζό-

µενους να προγραµµατίζουν τις εργασίες τους µε τρόπο που αρµόζει

καλύτερα στις προσωπικές ανάγκες τους. 

Αναφέρατε τέσσερις κύριες εφαρµογές δικτύων υπολογιστών, επιλέ-

γοντας από τις ακόλουθες:

κατανεµηµένη επεξεργασία, παράλληλη επεξεργασία, ηλεκτρο-

νικό ταχυδροµείο (e�mail), πολυπρογραµµατισµός, αυτοµατο-

ποιηµένο γραφείο, προσπέλαση σε άλλα δίκτυα και εξωτερικές

υπηρεσίες συνδροµητών, κρυπτογράφηση, τηλε�ανταλλαγές

(telecommuting).

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
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Το λογισµικό επικοινωνιών παρέχει στους υπολογιστές τα πρωτό-

κολλα µεταδόσεων (transmission protocols), δηλαδή κανόνες και δια-

δικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ υπολογιστών. Τα

πρωτόκολλα αυτά, που είναι µέρος του λογισµικού επικοινωνίας, επι-

τρέπουν την επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών, ενώ το λογισµικό ελέγ-

χει τη µετάδοση πληροφορώντας για παράγοντες όπως η ταχύτητα

µετάδοσης, η διεύθυνση ροής δεδοµένων, η µέθοδος µετάδοσης, ο

αριθµός δυαδικών ψηφίων (bits) στον κώδικα και τύπο της ισοτιµίας

(parity), αν υπάρχει. Η ταχύτητα µε την οποία ταξιδεύουν τα δεδοµέ-

να (band rate) εκφράζεται σε bits ανά δευτερόλεπτο (bps). 

Τα δίκτυα υπολογιστών αποτελούνται από το υλικό και τα προγράµ-

µατα που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση του υλικού. Η αρχιτεκτο-

νική ενός δικτύου συνήθως εξαρτάται από τις ανάγκες ενός οργανι-



σµού και τις σχετικές εφαρµογές. Στις βασικές κατηγορίες δικτύων

ανήκουν τα δίκτυα τοπικών περιοχών [Local Area Networks (LAN)]

και τα δίκτυα ευρέων περιοχών [Wide Area Networks (WAN)]. 

Η κατηγορία LAN αναφέρεται σε σύνδεση υπολογιστών που είναι

σχετικά κοντά µεταξύ τους (£  50 µίλια) και το λογισµικό της ελέγχει

και παρακολουθεί την προσπέλαση σε υπολογιστή και δεδοµένα. Τα

δίκτυα LAN χρησιµοποιούν ταχύτητες 2 έως 10 Mbps για απλά δίκτυα

και ταχύτητες @  100 Mbps για δίκτυα µεγάλων απαιτήσεων ή διασύν-

δεση µεγάλων υπολογιστικών διατάξεων µε ειδικές απαιτήσεις. Η

µέθοδος «πελάτη�εξυπηρετητή» (client�server) είναι µία τεχνική

LAN µε την οποία ένας εξυπηρετητής (server) αρχείων εκτελεί όσο

το δυνατό περισσότερη επεξεργασία πριν τελειώσει η λειτουργία του. 

Η τοπολογία ενός δικτύου, δηλαδή η αρχιτεκτονική που χρησιµοποι-

είται σε ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων, διαφέρει ανάλογα µε

τον τρόπο χρήσης του δικτύου. Οι κυριότεροι τύποι τοπολογίας

δικτύων φέρουν τις χαρακτηριστικές ονοµασίες δακτύλιος (ring), αστέ-

ρας (star), όχηµα (bus). Η τοπολογία δακτυλίου θεωρείται ως πρό-

τυπη για τα LAN που χρησιµοποιούν εξυπηρετητές αρχείων και µπο-

ρούν να χρησιµοποιηθούν για σύνδεση µηχανών όπου δεν υπάρχει

κεντρικός υπολογιστής. Οι κόµβοι του δικτύου αυτού συνδέονται

µεταξύ τους καθώς και µε τον εξυπηρετητή αρχείων και τα µηνύµατα

που µεταδίδονται από τον ένα κόµβο στον άλλο πρέπει να περάσουν

από το δακτύλιο από κόµβο σε κόµβο µέχρις ότου φθάσουν στον προ-

ορισµό τους. 

Η τοπολογία αστέρα χρησιµοποιείται κύρια σε δίκτυα όπου περιφε-

ρειακοί σταθµοί (τοπικά γραφεία) πρέπει να επικοινωνούν µε έναν

κεντρικό υπολογιστή (αρχηγείο), ο οποίος και παρακολουθεί όλη την

επεξεργασία. Σ� αυτήν την τοπολογία όλες οι µηχανές µπορούν να

έχουν προσπέλαση στον κεντρικό υπολογιστή, αλλά δεν υπάρχει απα-

ραίτητα επικοινωνία µεταξύ τους, και σε περίπτωση που ένας κόµβος

δεν λειτουργεί, τότε ο κόµβος αυτός απλά αγνοείται.

Η τοπολογία οχήµατος ή αρτηρίας (bus) είναι διαλογική και οι κόµβοι

µοιράζονται το ίδιο όχηµα ή κανάλι για µετάδοση σε άλλους κόµβους

ή κεντρικούς υπολογιστές. Οι κόµβοι της τοπολογίας αυτής, στην οποία

ανήκει το γνωστό LAN Ethernet, µπορούν να έχουν προσπέλαση σε

έναν κεντρικό υπολογιστή, καθώς επίσης να επικοινωνούν µεταξύ τους. 
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Εναλλακτικοί τρόποι διασύνδεσης δικτύων υπολογιστών είναι οι

τοπολογίες: δένδρου (tree), πολλαπλών βρόχων, πλήρως διασυνδε-

δεµένου πολυγώνου και η «ανώµαλη» (µη πλήρους πολυγώνου) τοπο-

λογία. Η κατηγορία των δικτύων ευρείας περιοχής (WAN) χρησιµο-

ποιεί αναµεταδότες µικροκυµάτων και δορυφόρους για την επικοι-

νωνία κόµβων µε τον κεντρικό υπολογιστή ή µεταξύ κόµβων του

δικτύου σε µεγάλες αποστάσεις ανά την υφήλιο. Τα δίκτυα WAN χρη-

σιµοποιούν ταχύτητες µέχρι 9.600 bps από κοινές τηλεφωνικές γραµ-

µές και ταχύτητες 56 Kbps έως 2 Mbps από αρτηρίες ειδικών απαι-

τήσεων. Γνωστά WAN είναι τα υπερ�δίκτυα Internet και Bitnet, και

αποτελούνται από πλήθος τοπικών δικτύων που χρησιµοποιούνται

εκτεταµένα από τα πανεπιστήµια, τη βιοµηχανία, τους κυβερνητικούς

οργανισµούς κτλ.

Άλλα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα επικοινωνίας αποτελούν οι µηχα-

νές οµοιοτυπίας [facsimile machines (FAX)], οι οποίες ανιχνεύουν και

µεταδίδουν/λαµβάνουν έγγραφα, αρχεία και εικόνες, που µπορούν να

µεταδοθούν στη συνέχεια σε άλλες παρόµοιες µηχανές ή υπολογιστές. 

Τα κυτταρικά τηλέφωνα (cellular phones) είναι ασύρµατα µηχανή-

µατα που χρησιµοποιούν ραδιοκύµατα για επικοινωνία µε τοπικά

κέντρα που ευρίσκονται σε διάφορες γεωγραφικές θέσεις. Τα τηλέ-

φωνα αυτά µπορούν να έχουν διαµορφωτές που επιτρέπουν µετάδο-

ση µηνυµάτων υπολογιστών από σταθµούς εργασίας ή µεταφερόµε-

νους µικροϋπολογιστές και χρησιµοποιούνται εκτεταµένα για συλλο-

γές δεδοµένων και διάφορες άλλες σχετικές εφαρµογές. 

Τα έξυπνα τηλέφωνα (smart phones) περιέχουν µικροεπεξεργαστές,

που µπορούν να προγραµµατιστούν µε προηγµένα τεχνολογικά χαρα-

κτηριστικά και οθόνες που επιδεικνύουν δεδοµένα. ∆ιαθέτουν επίσης

διαµορφωτές και fax, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πληρωµή

λογαριασµών (τραπεζών, δηµόσιων φορέων και οργανισµών κτλ.),

πραγµατοποίηση αγορών, ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις και τρά-

πεζες δεδοµένων από το σπίτι και άλλες διάφορες υπηρεσίες πληρο-

φοριών µε απλό, άνετο και οικονοµικό τρόπο. 

Η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας [High Definition Television

(HDTV)] είναι ένα σύστηµα που παρέχει εικόνες µεγάλου µεγέθους

µε υπερδιπλάσια ευκρίνεια από τη συνήθη τηλεόραση, υψηλής ποιό-

τητας ήχο και έχει τη δυνατότητα µετατροπής της τηλεόρασης σε δια-



λογικό υπολογιστή, έτσι ώστε πολλές υπηρεσίες και πληροφορίες

µεταφέρονται στο σπίτι του χρήστη. 

Η τεχνική των Εικονο�συνεδρίων (Videoconferencing) επιτρέπει τη

µετάδοση εικόνων µε πλήρη κίνηση και ήχο µέσω τηλεφωνικών γραµ-

µών και προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας ατόµων που ευρί-

σκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες να δουν και ακούσουν ο ένας τον

άλλον, καθώς επίσης να έχουν διαλογική επικοινωνία. 
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Αναφέρατε τους τρεις κυριότερους τύπους τοπολογίας (αρχιτεκτονι-

κής) δικτύων υπολογιστών, επιλέγοντας από τα ακόλουθα:

δακτύλιος, LAN, δένδρο, αστέρας, WAN, πολλαπλοί βρόχοι,

όχηµα, EDI, πλήρες διασυνδεδεµένο πολύγωνο.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
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Η εκτεταµένη χρήση της πληθώρας πληροφοριακών συστηµάτων και

δικτύων έχει δηµιουργήσει πολλά θέµατα, που αφορούν την ασφάλεια

πληροφοριών και την ιδιωτική ζωή των χρηστών µε νοµικές και ηθι-

κές επεκτάσεις. Η επίδραση των υπολογιστών στην ποιότητα ζωής των

χρηστών έχει επίσης δηµιουργήσει διάφορα θέµατα κοινωνικού περιε-

χοµένου.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που αφορά την ιδιωτική ζωή των

χρηστών σχετίζεται µε τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επί

του παρόντος δεν υπάρχουν ειδικοί νόµοι για τα δικαιώµατα ή τις υπο-

χρεώσεις χρηστών e�mail και είναι ασαφές τι συµβαίνει αν τα προ-

σωπικά µηνύµατα ενός χρήστη κοινοποιηθούν σε άλλους, δεδοµένου

ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο δίκτυο µπορούν εύκολα να ανα-

κτηθούν από άτοµα µε κατάλληλες γνώσεις. Είναι γνωστό ότι πολλοί

δηµόσιοι, ιδιωτικοί και κυβερνητικοί φορείς και οργανισµοί διατηρούν

βάσεις και τράπεζες δεδοµένων µε προσωπικά στοιχεία χρηστών και

γενικά αρχεία µε οικονοµικές, νοµικές, κοινωνικές, ιατρικές πληρο-

φορίες, που αφορούν άτοµα ή οµάδες ατόµων. Η ανεπίτρεπτη προ-

σπέλαση ατόµων σε τέτοιες βάσεις και η αναζήτηση σχετικών πλη-

ροφοριών είναι δυνατόν να δηµιουργήσει προβλήµατα στα προσωπι-

κά δικαιώµατα και στην ιδιωτική ζωή των θιγοµένων. 
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Οι οικονοµικές και εµπορικές δραστηριότητες ειδικότερα απαιτούν (i)

µέτρα ασφαλείας ενάντια σε «υπολογιστικά παραπτώµατα και εγκλή-

µατα» (computer crimes), που µπορούν να έχουν τη µορφή κλοπής,

κατασκοπίας και καταστροφής, και (ii) προστασία υλικού, λογισµικού

και δεδοµένων από φυσικές καταστροφές, π.χ. σεισµοί, πληµµύρες,

πυρκαγιές, αλλά και αστοχίες του υλικού και λογισµικού. Tα παρα-

πάνω παραπτώµατα περιλαµβάνουν (i) κλοπή υπολογιστικού χρόνου,

(ii) κλοπή δεδοµένων και περιουσίας, (iii) παράνοµη αντιγραφή λογι-

σµικού, (iv) παράνοµη χρήση προγραµµάτων και δεδοµένων. 

Η διάδοση των λεγόµενων «ιών» (virus) επιβάλλει την κατάλληλη

προστασία του λογισµικού οργανισµών και χρηστών µε ειδικά περι-

βάλλοντα που ανιχνεύουν και αποµακρύνουν τα διάφορα είδη «ιών»

χωρίς επιβλαβείς συνέπειες. Η αντιµετώπιση της πολλαπλής αντιγρα-

φής πακέτων χωρίς σχετική άδεια αντιµετωπίζεται από διάφορες εται-

ρείες πωλήσεων µε τη διάθεση λογισµικού µε «προστασία αντιγρα-

φής» (copy�protected software), δηλαδή το λογισµικό δεν µπορεί να

αντιγραφεί εύκολα σε δίσκους ή µπορεί να αντιγραφεί µόνο σε έναν

περιορισµένο αριθµό αντιτύπων. 

Επιπρόσθετα µέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να εφαρµόζονται από

τους οργανισµούς για προστασία του υλικού και λογισµικού περιλαµ-

βάνουν: (i) έλεγχοι πρόσβασης χρηστών στους υπολογιστές, (ii) διά-

φοροι έλεγχοι στα δίκτυα για «απόκρυψη» δεδοµένων, αποµόνωση

οµάδων προγραµµάτων του συστήµατος και ενεργοποίηση συστηµά-

των για την επιβεβαίωση αυθεντικότητας δικαιωµάτων χρήσης, (iii)

δηµιουργία αντιγράφων υποστήριξης (back up copies) δεδοµένων και

λογισµικού, (iv) διαχωρισµός, επιµερισµός και εναλλαγές δραστηριο-

τήτων των υπαλλήλων, (v) δηµιουργία µηχανισµών προστασίας λογι-

σµικού από φυσικές καταστροφές. Σηµειώνεται ότι η απόκρυψη δεδο-

µένων αναφέρεται στην κωδικοποίηση δεδοµένων, έτσι ώστε να µην

γίνονται κατανοητά χωρίς αποκωδικοποίηση. 

Ένας κλασικός τρόπος ασφάλειας πληροφοριών είναι η µέθοδος

κρυπτογράφησης (encryption), που χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο και

ένα αντίστοιχο κλειδί που µετατρέπει το καθαρό κείµενο ενός µηνύ-

µατος σε κωδικοποιηµένη µορφή πριν τοποθετηθεί στην τηλεπικοι-

νωνιακή γραµµή. Όταν το µήνυµα φθάσει στο άλλο άκρο της γραµ-

µής, ο ίδιος αλγόριθµος µε το ίδιο κλειδί επαναφέρει το µήνυµα



(decryption) στην αρχική µορφή του. Ο αλγόριθµος παραµένει στα-

θερός, αλλά το κλειδί µπορεί να αλλάξει στα δύο άκρα της γραµµής.

Η ασφάλεια συνήθως εξαρτάται από τη µυστικότητα τήρησης του

κλειδιού. Βασικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για την ασφά-

λεια δικτύων είναι η βεβαίωση γνησιότητας (authentication), η αρίθ-

µηση µηνυµάτων, καθώς επίσης και η χρήση συνθηµάτων (passwords)

και ταυτότητας χρηστών (user�id). 

Η επιστήµη προσαρµογής µηχανών και καταλληλότητας περιβαλλό-

ντων εργασίας για τον άνθρωπο καλείται Εργονοµία. Οι θέσεις εργα-

σίας που είναι σχεδιασµένες εργονοµικά παρέχουν το καλύτερο φυσι-

κό περιβάλλον για άτοµα που χρησιµοποιούν υπολογιστές και τεχνο-

λογίες «αυτοµατοποιηµένων γραφείων» (office automation). Σε σχε-

τικά προβλήµατα που δηµιουργούνται ανήκουν (i) η ελάττωση κινδύ-

νων στην υγεία, (ii) ο σχεδιασµός εργονοµικών σταθµών εργασίας για

καλύτερη απόδοση και άνεση χειρισµών του χρήστη, (iii) ελάττωση

της ακτινοβολίας στις οθόνες τερµατικών και του σχετικού ήχου. 

Η παραγωγικότητα των υπαλλήλων είναι δυνατόν να µετρηθεί µε τη

χρήση ορισµένων κριτήριων παραγωγής µε κατάλληλο λογισµικό

και µηχανήµατα παρακολούθησης, έτσι ώστε οι παραπάνω διαδικα-

σίες ηλεκτρονικής επιτήρησης να είναι γενικά αποδεκτές από τους

υπαλλήλους. 

Θεωρείται γεγονός αναµφισβήτητο ότι οι υπολογιστές έχουν βελτιώ-

σει σηµαντικά την ποιότητα ζωής για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα

µε τη χρήση τους ως εργαλεία για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εκπαί-

δευση βασισµένη σε υπολογιστές και τηλεκπαίδευση, παροχή οικια-

κών υπηρεσιών, διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή στην Ιατρική

κ.ά. Η χρήση των υπολογιστών σε ένα µελλοντικό γραφείο σε συν-

δυασµό µε σύγχρονα µηχανήµατα επικοινωνίας, π.χ. ολοκληρωµένα

τηλέφωνα, µηχανές fax, έγχρωµους εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά

µηχανήµατα κτλ., που συνδέονται µε εξωτερικές βάσεις και τράπεζες

δεδοµένων, θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε τεράστιους όγκους

πληροφοριών που καλύπτουν ευρύτατα πεδία εφαρµογών. 
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Το µέλλον των δικτύων µπορεί να διαγραφεί γενικά από τις νέες ιδέες,

νέες υπηρεσίες και νέες ικανότητες, που βαθµιαία γίνονται καθηµερι-

νά µέρη της ζωής µας. Μέσω των δικτύων οι χρήστες θα µπορούν να

επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά χρησιµοποιώντας κάθε διαθέσιµο µέσο

(δεδοµένα, φωνή, εικόνες, βίντεο κτλ.) ανά πάσα χρονική στιγµή µε

οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου. Εκείνοι οι οποίοι θα ευεργετηθούν

περισσότερο από τα πλεονεκτήµατα των δικτύων αναµένεται να είναι

τα άτοµα που σχετίζονται µε τις διαδικασίες ολοκληρωµένων έργων

των επιχειρήσεων. Ο καθορισµός του καλύτερου τρόπου εκµετάλ-

λευσης των δικτύων αποτελεί αυξανόµενα ένα κρίσιµο µέρος κάθε λει-

τουργίας επιχείρησης.

Με την αύξηση και ενδοσύνδεση των δικτύων η ασφάλεια των πλη-

ροφοριών θεωρείται αυξανόµενα πολύ σηµαντική και οι εντατικές

προσπάθειες και ενέργειες που καταβάλλονται θα οδηγήσουν αναµ-

φίβολα σε αρκετές λύσεις του προβλήµατος. Ένα ασφαλές δίκτυο χρει-

άζεται την ασφάλεια ως ένα ολοκληρωµένο µέρος κάθε κόµβου και

κάθε σύνδεσης αλλά και στη συµπεριφορά κάθε χρήστη του δικτύου.

Κάθε κόµβος πρέπει να αναγνωρίζει την ταυτότητα κάθε άλλου κόµ-

βου χρησιµοποιώντας ειδικές τεχνικές αναγνώρισης. Για την περί-

πτωση προστασίας στην αναγνώριση κόµβων µπορούν να χρησιµο-

ποιηθούν µέθοδοι κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης που θα πρέ-

πει να υπάρχουν σε κάθε κόµβο.

Αναφέρατε επτά βασικά µέτρα ασφαλείας πληροφοριών σε πληροφο-

ριακά συστήµατα και δίκτυα οργανισµών, που συµπεριλαµβάνονται

στους ακόλουθους παράγοντες:

υπολογιστικές ατασθαλίες, έξυπνα τηλέφωνα, προστασία αντι-

γραφής, έλεγχοι πρόσβασης χρηστών σε υπολογιστές, κυτταρικά

τηλέφωνα, έλεγχοι για απόκρυψη δεδοµένων, επιβεβαίωση αυθε-

ντικότητας δικαιωµάτων χρήσης, δηµιουργία αντιγράφων υπο-

στήριξης, µηχανές παν�οµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικό ταχυ-

δροµείο, διαχωρισµός�επιµερισµός�εναλλαγή δραστηριοτήτων

υπαλλήλων, δηµιουργία µηχανισµών προστασίας λογισµικού από

φυσικές καταστροφές.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

10.3



Ένα δίκτυο θεωρείται ότι δεν µπορεί να είναι απόλυτα ασφαλές. Το

κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας ποικίλλει από οργανισµό σε οργανισµό

και από ένα µέρος ενός οργανισµού σε άλλο µέρος. Τα επίπεδα ασφά-

λειας πρέπει να είναι ευέλικτα αρκετά για να µπορούν να εφαρµο-

σθούν σε όλο τον οργανισµό. Ορισµένες εφαρµογές απαιτούν δρα-

στικά µέτρα ασφαλείας, που προϋποθέτουν συχνή έκδοση καρτών

εισόδου, συνθήµατα και ταυτότητες χρηστών, κλειδωµένους δίσκους

κτλ., ενώ αρκετές φορές τέτοια µέτρα δεν δικαιολογούν τις επιπρό-

σθετες δαπάνες. Επιπρόσθετα είναι σηµαντικό να θυµάται κανείς ότι

είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρχει σύστηµα µε τέλεια ασφάλεια. Η

εφαρµογή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. αναγνώριση φωνής και άλλων

προσωπικών χαρακτηριστικών ενός ατόµου, µπορεί να προσεγγίσει το

αποτέλεσµα µέγιστης ασφάλειας δικτύου µε την ελάχιστη ενόχληση

σε έναν εξουσιοδοτηµένο χρήστη ή εφαρµογή. 

Η ασφάλεια δικτύων υπολογιστών είναι γενικά συνάρτηση κόστους

και πολυπλοκότητας που εισάγεται στα συστήµατα. Τα µέτρα ασφά-

λειας αποβλέπουν κύρια στους ακόλουθους βασικούς σκοπούς: (i)

Eλαχιστοποίηση πιθανοτήτων παραβιάσεων µε χρήση κατάλληλου

λογισµικού, υλικού και διαδικασιών, (ii) ταχεία ενηµέρωση σε περί-

πτωση παραβιάσεων της ασφάλειας, (iii) δυνατότητα αναπαραγωγής

της κατάστασης, των πληροφοριών ελέγχου και περιεχοµένων συναλ-

λαγών και σχετικών µηνυµάτων που κυκλοφορούσαν στο δίκτυο τη

στιγµή της παραβίασης. 

Σηµειώνεται ότι τα πλέον ευαίσθητα σηµεία των δικτύων αποτελούν

οι τηλεπικοινωνιακές γραµµές µετάδοσης δεδοµένων. Η γνώση της

διαδροµής γραµµών επικοινωνίας και η επιλογή κατάλληλων σηµεί-

ων των διαδροµών αυτών που δεν επιτηρούνται µπορούν να επιτρέ-

ψουν σε ενδιαφερόµενο άτοµο, µε µέτρια τεχνική κατάρτιση και µε

κατάλληλα εξαρτήµατα που προµηθεύεται κανείς εύκολα από το εµπό-

ριο, να τοποθετήσει συσκευές (taps) για να καταγράψει µηνύµατα του

δικτύου, να τροποποιήσει περιεχόµενα µηνυµάτων, να εισαγάγει δικά

του µηνύµατα και πληροφορίες σε βάσεις δεδοµένων. Τέτοιες παρεµ-

βάσεις µπορούν να γίνουν, εκτός από συνήθεις καλωδιακές γραµµές,

σε ασύρµατα κανάλια επικοινωνίας και δορυφορικές συνδέσεις. Η

εισαγωγή, τροποποίηση και υποκλοπή πληροφοριών µπορεί να γίνει,

αν δεν υπάρχουν κατάλληλα µέτρα ασφάλειας, και από ενδιάµεσους

κόµβους δικτύων και τερµατικούς σταθµούς. 
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Το δίκτυο παρέχει την ικανότητα επικοινωνίας µε οποιονδήποτε, οπου-

δήποτε και σε κάθε χρονική στιγµή, αλλά η ικανότητα αυτή πρέπει να

είναι κατάλληλα σχεδιασµένη, διαχειριζόµενη και ελεγχόµενη. Σύντο-

µα αναµένεται η εµφάνιση πολυσύνθετων δικτύων µε κατάλληλη δια-

χείριση, που µεταβάλλονται και αυξάνονται δυναµικά και στα οποία

άτοµα και µηχανήµατα θα έχουν ισότιµη προσπέλαση.

10.5.1 ∫·Ù·ÓÂÌËÌ¤ÓÂ˜ ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ÀËÚÂÛ›Â˜

Ένα δίκτυο που είναι ενδοσυνδεδεµένο, ενδολειτουργικό και διαχειρί-

σιµο µπορεί να εκτελέσει χρήσιµες εργασίες, αν διαθέτει κατανεµηµέ-

νες εφαρµογές που παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία, δεδοµένα

και πόρους σε έναν οργανισµό. Οι µελλοντικές νέες εφαρµογές δικτύων

διαγράφονται συναρπαστικές. Στη δεκαετία 1990�2000 κυρίαρχη θέση

έχει η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e�mail) και η αυξανό-

µενη χρήση τέτοιων εφαρµογών µεταξύ εταιρειών και οργανισµών. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εµπορευόµενων συνεταίρων είναι

γνωστή ως «ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων» [Electronic Data

Interchange (EDI)] και επιτρέπει τη µετάδοση εµπορικής αλληλογρα-

φίας (παραγγελίες αγορών, φορτωτικές εγγραφές, λογαριασµούς κτλ.)

µέσω του δικτύου αντί του παραδοσιακού ταχυδροµείου. Τα πλεονε-

κτήµατα του χρόνου παράδοσης, της ακρίβειας πληροφοριών, ελάτ-

τωσης δηµιουργίας εγγραφών, αποθήκευσης και ταχυδροµικών τελών

είναι προφανή. Οι περισσότερες εφαρµογές EDI έχουν κοινό χαρα-

κτηριστικό τα πελατειακά δίκτυα που βασίζονται σε διασυνδέσεις «τερ-

µατικών�υπολογιστών», π.χ. πρακτορεία ταξιδίων και αερογραµµών. 

10.5.2 ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ª¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›·
¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜

Η ανάπτυξη τεχνολογίας δικτύων αναµένεται να έχει εξαιρετική επί-

δραση στα κοινωνικά και πολιτιστικά ιδρύµατα. Η χρήση δικτύων επι-

τρέπει στον καθένα να συµµετέχει σε παγκόσµιες αγορές και να δέχε-

ται ελεύθερα και συχνά επιθυµητές πληροφορίες. Η ισότιµη πρόσβα-

ση και η εκµετάλλευση των ικανοτήτων των δικτύων από τους ενδια-

φερόµενους χρήστες πρέπει να επιδιωχθούν και να εξασφαλισθούν

κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Η χρήση δικτύων επιτρέπει την

πρόσβαση των χρηστών σε τεράστιες βιβλιοθήκες ιστορικού, πολιτι-



στικού και επιστηµονικού περιεχοµένου µε γραπτές, οπτικές και προ-

φορικές πληροφορίες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δυναµικής δια-

σύνδεσης όλων των γνωστών πολιτιστικών µορφών του πλανήτη σε

έναν παγκόσµιο ηλεκτρονικό πολιτισµό, που είναι προσπελάσιµο από

όλους τους χρήστες. Η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων, που επι-

τρέπει στους χρήστες να καθορίσουν µε ακρίβεια τις προδιαγραφές

των ειδικών τµηµάτων εκµάθησης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης

µέσα από τα συγκεντρωµένα τεράστια ποσά πληροφοριών, θα αποτε-

λέσει ένα σηµαντικό βήµα στη διάδοση και απόκτηση σύγχρονων επι-

στηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων. 

Η τεχνολογία δικτύων µπορεί να θεωρείται ως αιτία, αποτέλεσµα και

δυναµική λύση σε πολλές νέες κοινωνικές αλλαγές, και µπορεί να βοη-

θήσει σηµαντικά στη δηµιουργία ενός είδους κοινωνικής ευελιξίας και

σταθερότητας που απαιτείται σε ένα ταχύτατα µεταβαλλόµενο σύγ-

χρονο περιβάλλον. Η Κοινωνία Πληροφορίας φαίνεται να διαµορ-

φώνεται ως κοινωνία δικτύων και να διαδέχεται τη σύγχρονη βιοµη-

χανική κοινωνία, που διαδέχθηκε µε τη σειρά της την αγροτική κοι-

νωνία πριν περίπου 200 χρόνια. 

Στην εποχή της Πληροφορικής η κοινωνία µετακινείται από την επε-

ξεργασία υλικών στην επεξεργασία πληροφοριών. Οι υπολογιστές

επεξεργάζονταν µεγάλα ποσά δεδοµένων, αλλά οι εργασίες οργανώ-

νονταν και εκτελούνταν µε τρόπο ανάλογο της σειράς παραγωγής.

Κύρια έµφαση είχε δοθεί στη σκέψη παρά στην παραγωγή, αλλά κρί-

σιµα/συγκριτικά µεγέθη παρέµεναν η παραγωγικότητα (εντολές ανά

δευτερόλεπτο) και η ακρίβεια (ολοκλήρωση δεδοµένων). Η εργασία

συνεχίζονταν να διαµερίζεται σε αποµονωµένες ειδικότητες, που γίνο-

νταν κατανοητές µόνο στα ανώτατα επίπεδα ενός οργανισµού. Οι πλη-

ροφορίες µεταβιβάζονταν µόνο µε βάση την αναγκαιότητα της γνώ-

σης, όπως αυτή καθορίζονταν από τον προϊστάµενο διαχειριστή κάθε

υπαλλήλου του οργανισµού. 

Στην εποχή των δικτύων µε τις ταχύτατες αποδοτικές αµφίδροµες

επικοινωνίες η εργασία εξαρτάται ακόµη από την επεξεργασία πληρο-

φοριών, αλλά υπάρχει έµφαση στο διαµερισµό και στη χρήση των πλη-

ροφοριών. Το αποτέλεσµα είναι η αποδοτικότητα για την επίτευξη προ-

καθορισµένων στόχων δηµιουργώντας ικανοποιητικά αποτελέσµατα

σε κατανεµηµένα άτοµα ή οµάδες ατόµων. Ως µέτρο απόδοσης θεω-
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ρείται όχι µόνο η ποιότητα αγαθών ή πληροφοριών αλλά και η αποτε-

λεσµατικότητα της επεξεργασίας της εργασίας. Η κλασική µονόδροµη

οικονοµική ροή, µε τον προµηθευτή και τις πρώτες ύλες αφενός και τον

πελάτη και το τελικό προϊόν αφετέρου, εξελίσσεται σε έναν πολυ�πολι-

κό ιστό αµφίδροµων επικοινωνιών, µε κάθε πλευρά να διερευνά και να

δηµιουργεί νέες ευκαιρίες στις αγορές µε αυξανόµενα ασαφή όρια. 

Τα δίκτυα επιταχύνουν την αποµάκρυνση από την παραγωγή και κατα-

νάλωση και στρέφονται προς την τελειότερη πραγµατοποίηση του ιδα-

νικού της δηµιουργίας «κοινού πλούτου». Η επιτυχία των µελλοντι-

κών δικτύων προϋποθέτει όχι µόνο ανταγωνισµό αλλά κύρια συνερ-

γασία. Τα δίκτυα µπορούν να προσφέρουν νέα µοντέλα διαχείρισης

και να βοηθήσουν στην υλοποίηση των δοµών διαχείρισης που έχουν

επιλεγεί. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους διαχειριστές να δηµι-

ουργήσουν και να παραµείνουν σε έναν αυτο�διαχειριζόµενο οργανι-

σµό επεκτείνοντας το προσωπικό τους δίκτυο. Οι διαχειριστές χρησι-

µοποιώντας το δίκτυο µπορούν να ελέγχουν άµεσα διάφορα ερευνη-

τικά έργα και το αρµόδιο προσωπικό. Έχουν επίσης πρόσβαση στις

τελευταίες πληροφορίες και µπορούν να δηµιουργήσουν και να επι-

κοινωνήσουν µε προκαθορισµένα µελλοντικά σχέδια. 

Η χρήση της τεχνολογίας δικτύων επιτρέπει σχεδόν σε καθένα να έχει

άµεση, ανοικτή και έντιµη επικοινωνία µε όλα τα µέρη ενός οργανι-

σµού. Το βασικό ερώτηµα που δηµιουργείται είναι πώς θα αξιοποιη-

θεί κατάλληλα η δυνατότητα αυτή.

Η χρήση δικτύων σε θέµατα παγκόσµιας οικονοµίας ή διεθνών οικο-

νοµικών, όπου τα αγαθά και οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύονται µε

ψηφιακούς τύπους και κυκλοφορούν µέσω δικτύων, ανατρέπει τους

παραδοσιακούς ορισµούς ή έννοιες των εθνικών συνόρων, των τοµέ-

ων αγορών και ακόµη των βασικών εννοιών εισαγωγών�εξαγωγών.

Για παράδειγµα, στις χρηµατιστηριακές ανταλλαγές µέσω δικτύων

είναι φανερό ότι δεν υπάρχει υλική µεταφορά. Οι πληροφορίες είναι

οι νέες εισαγωγές και εξαγωγές που ταξιδεύουν µε την ταχύτητα του

φωτός διασχίζοντας τα εθνικά σύνορα χωρίς σχετικούς περιορισµούς. 

Είναι εµφανές ότι οι πληροφορίες αντιπροσωπεύουν συχνά αξίες που

σχετίζονται µε κέρδος ή απώλεια. Η αξία των πληροφοριών δεν θεω-

ρείται ποσοτικοποιηµένη και είναι γνωστό ότι υπάρχει πληθώρα «ασή-

µαντων» πληροφοριών που φθάνει άµεσα στο χρήστη, από τις οποίες



ένα µικρό µέρος, που µπορεί να επιλεγεί µε νοήµονες προ�ταξινοµη-

µένες τεχνικές, πιθανόν να ενδιαφέρει το χρήστη. Η αξία των πληρο-

φοριών συχνά σχετίζεται µε τη χρονική επικαιρότητα και υποκειµενι-

κή χρησιµότητα. Πληροφορίες σχετικά χρήσιµες για ένα άτοµο µπο-

ρεί να µην ενδιαφέρουν άλλα άτοµα. Η µετάδοση (εσφαλµένων) πλη-

ροφοριών µπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις. Οι οργα-

νισµοί και τα αρµόδια άτοµα χρειάζεται να διαθέτουν κατάλληλη πρό-

σβαση, έλεγχο και πόρους για τη διόρθωση πληροφοριών που συγκε-

ντρώνονται γι� αυτούς και κυκλοφορούν µέσω δικτύων. Κατάλληλοι

κανόνες και διορθωτικές µέθοδοι απαιτούνται για την προστασία ατό-

µων από ανορθόδοξη και επικίνδυνη χρήση πληροφοριών στα δίκτυα. 

Η παγκόσµια οικονοµία αναµένεται ότι θα βασισθεί στη συµµετοχή σε

αγορές που δηµιουργούνται από πολύπλευρες συµφωνίες, ακολουθώντας

το παράδειγµα των συναγωνιζοµένων, πελατών και χρηστών που συνερ-

γάζονται για την εδραιοποίηση ανοικτών, διεθνών προτύπων δικτύων. 

Στον κόσµο των δικτύων τα πράγµατα κινούνται ταχύτατα και «το

καθετί ενεργεί διαλογικά σε καθετί» µε πολύ έξυπνους τρόπους. Έχει

διατυπωθεί η εξής άποψη: «Τα παλαιά δίκτυα έχουν µία απλή ευκλει-

διανή δοµή, µε εσωτερικό, εξωτερικό και καθαρή διαίρεση µεταξύ

τους. Τα νέα δίκτυα περιγράφονται πληρέστερα µε τον µαθηµατικό

όρο των κλασµατοµορφών (fractals) µε κόµβους που οδηγούν σε

γραµµές, οι οποίες οδηγούν σε κόµβους και τα σχέδια αυτά αυτο�ανα-

παράγονται σε πάρα πολύ µικρές κλίµακες». 

Η σχετικότητα και η ενδοεξάρτηση της εποχής δικτύων σηµαίνει ότι

οι οργανισµοί χρειάζονται διαχειριστές που θα ηγούνται και θα ευρί-

σκονται στις πρώτες επιχειρησιακές γραµµές. Οι διαχειριστές στη βιο-

µηχανική εποχή στήριζαν κύρια τις αποφάσεις τους σε ό,τι «έχει λει-

τουργήσει µε επιτυχία στο παρελθόν», ενώ πρόσφατα οι διαχειριστές

βάσιζαν τις αποφάσεις τους σε ό,τι «λειτουργεί µε επιτυχία τώρα».

Στην εποχή των δικτύων οι διαχειριστές βασίζουν τις αποφάσεις τους

στο µέλλον που θέλουν να δηµιουργήσουν, καθορίζοντας τις κατευ-

θύνσεις και συντηρώντας την ευελιξία για ενσωµάτωση όσων χρήσι-

µων γνώσεων προκύπτουν στις σχετικές διαδικασίες. 

Το Internet, το συνεχώς αναπτυσσόµενο παγκόσµιο σύστηµα που συν-

δέει πολλά µικρότερα δίκτυα µε πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP,

παρουσιάζει εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης. Τον Μάιο του 1994
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το Internet αποτελείτο από 31.000 δίκτυα, που συνέδεαν περισσότε-

ρους από 2 εκατοµµύρια υπολογιστές, και αναφέρεται ότι αυξάνεται

µε τον πρωτοφανή ρυθµό ενός νέου δικτύου ανά 10 λεπτά [Leiner

B.M. (1994): Internet technology, CACM 37(8):32].

Με ποιους τρόπους νοµίζετε ότι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

(e�mail) βελτιώνει την επικοινωνία µεταξύ ατόµων και οµάδων ατό-

µων και µε ποιους τρόπους εµποδίζει την επικοινωνία;

Πώς νοµίζετε ότι πρέπει να γίνεται η πρόσβαση επιστηµονικών και

εµπορικών οργανισµών και εταιρειών στο διαδίκτυο (internet), µε

ποιο τρόπο θα πρέπει να χρησιµοποιούν αποδοτικά το διαδίκτυο και

ποια προβλήµατα µπορούν να παρουσιαστούν; 

∆ιατυπώστε τις απόψεις σας χρησιµοποιώντας όχι περισσότερο από

100 λέξεις.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 10.1

™‡ÓÔ„Ë

� Ο όρος «δίκτυα υπολογιστών» (computer networks) αναφέρεται

στην περιγραφή ενός συνόλου διασυνδεδεµένων, ανεξάρτητων και

αυτόνοµων υπολογιστών, που επικοινωνούν µεταξύ τους µε αυτό-

µατο τρόπο. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται µε την ανταλλαγή δεδο-

µένων, αρχείων, προγραµµάτων, βάσεων δεδοµένων και την κατα-

νοµή του υπολογιστικού έργου µεταξύ τους, που σηµαίνει µοίρα-

σµα επεξεργασίας και διαθέσιµου χώρου µνήµης. 

� Ένα δίκτυο περιλαµβάνει τους υπολογιστικούς «κόµβους», που

είναι οι υπολογιστές του δικτύου, και τους διαύλους επικοινωνίας,

που συνδέουν τους κόµβους µεταξύ τους. Οι κόµβοι ενός δικτύου

µπορούν να λειτουργήσουν τοπικά ή εξαρτώµενα.

� Τα ψηφιακά δίκτυα χρησιµοποιούν ως µέσα µετάδοσης πληροφο-

ριών τις «οπτικές ίνες» (fiber optics) µε εξαιρετικά υψηλούς ρυθ-

µούς µετάδοσης πληροφοριών. 

� Τα συνδετικά µέρη µεταξύ κεντρικού υπολογιστή και κόµβων δικτύ-

ου καλούνται «κανάλια επικοινωνίας» και στην απλούστερη µορφή

τους είναι καλώδια. Οι συνηθισµένοι τύποι καλωδίων είναι τα πεπλεγ-

µένα καλώδια, οµοαξονικά καλώδια και καλώδια οπτικών ινών.



� Στις κυριότερες εφαρµογές δικτύων περιλαµβάνονται η κατανε-

µηµένη επεξεργασία (distributed processing), το ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο (e�mail), η προσπέλαση σε άλλα δίκτυα και εξωτε-

ρικές υπηρεσίες συνδροµητών, και οι τηλε�ανταλλαγές

(telecommuting).

� Το λογισµικό επικοινωνιών παρέχει στους υπολογιστές τα «πρω-

τόκολλα µεταδόσεων», δηλαδή κανόνες και διαδικασίες για ανταλ-

λαγή πληροφοριών που επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ υπο-

λογιστών. 

� Βασικές κατηγορίες δικτύων είναι τα δίκτυα τοπικών περιοχών

(LAN) και τα δίκτυα ευρέων περιοχών (WAN).

� Τοπολογία δικτύου καλείται η αρχιτεκτονική που χρησιµοποιείται σε

ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων. Οι κυριότεροι τύποι τοπολο-

γίας δικτύων είναι τρεις: δακτύλιος (ring), αστέρας (star), όχηµα (bus). 

� Σύγχρονα τεχνολογικά µέσα επικοινωνίας αποτελούν οι µηχανές

«οµοιοτυπίας» (fax), τα κυτταρικά τηλέφωνα, τα έξυπνα τηλέφωνα. 

� Η µέθοδος κρυπτογράφησης (encryption) αποτελεί έναν κλασικό

τρόπο ασφάλειας πληροφοριών και χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο

και ένα αντίστοιχο κλειδί, που µετατρέπει το κείµενο ενός µηνύ-

µατος σε κωδικοποιηµένη µορφή πριν τοποθετηθεί στην τηλεπι-

κοινωνιακή γραµµή. Όταν το µήνυµα φθάσει στον προορισµό του,

ο ίδιος αλγόριθµος µε το ίδιο κλειδί επαναφέρει το µήνυµα

(decryption) στην αρχική µορφή του. Η κρυπτογράφηση γίνεται

συνήθως µε δύο τρόπους: την «ανα γράµµα κρυπτογράφηση» και

την «από άκρη σε άκρη κρυπτογράφηση».
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Παρατήρηση: 
Το βιβλίο των Bertsekas et. al.

[10.2] παρουσιάζει τα δίκτυα
δεδοµένων κυρίως από θεω-
ρητική πλευρά. ∆ίνεται η ανά-
λυση πρωτοκόλλων και αλγο-
ρίθµων δροµολόγησης και

ελέγχου ροής. Ο Black [10.3]
παρουσιάζει µε πρακτικό

τρόπο τα δίκτυα προσωπικών
και δορυφορικών υπολογι-
στών, και τα τοπικά δίκτυα,
ενώ οι Kessler et. al. [10.8]

παρουσιάζουν µια εισαγωγή σε
µητροπολιτικά και τοπικά
δίκτυα. Ο Kershenbaum

[10.7] αναφέρεται σε θέµατα
σχεδίασης δικτύων και παρου-
σιάζει µε λεπτοµέρειες διάφο-

ρα µοντέλα αναµονής και
βασικούς αλγόριθµους γρά-

φων, που χρησιµοποιούνται σε
σχεδιάσεις δικτύων. Το βιβλίο
του Schwartz [10.10] είναι

ένα κλασικό βιβλίο εισαγωγής
σε δίκτυα υπολογιστών και

αναφέρεται κύρια σε θεωρητι-
κά θέµατα. Το βιβλίο [10.20]
αναφέρεται σε διαχείριση και
διασύνδεση δικτύων, ενώ στο

[10.21] παρουσιάζεται η
τεχνολογία τοπικών και

µητροπολιτικών δικτύων υπο-
λογιστών.
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Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζουµε τις νέες τεχνολογίες και τα

πολυµέσα (multimedia). Ορίζουµε τις έννοιες πολυµέσα, υπερµέσα και

δίνουµε τις ελάχιστες προδιαγραφές για ένα σύστηµα πολυµέσων. Περι-

γράφουµε επίσης κριτήρια επιλογής πηγών για εκπαιδευτικά συστήµα-

τα πολυµέσων και δίνουµε χαρακτηριστικά παραδείγµατα.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Με την ολοκλήρωση µελέτης του ενδεκάτου κεφαλαίου θα µπορείτε να:

� ορίζετε τις έννοιες πολυµέσα και υπερµέσα

� αναφέρετε τις ελάχιστες προδιαγραφές για ένα σύστηµα πολυµέσων

� αναφέρετε τέσσερα κριτήρια επιλογής πηγών για ένα εκπαιδευτικό

σύστηµα πολυµέσων

� αναφέρετε οκτώ βασικά ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν κατά

τη διαδικασία επιλογής πηγών πολυµέσων

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

� πολυµέσα (multimedia)

� υπερµέσα (hypermedia)

� ηλεκτρονική έκδοση (electronic publishing)

� συγγραφικό λογισµικό

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Είναι γνωστό ότι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το συµβατικό βίντεο και

τα ηχητικά προϊόντα είναι σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται γραµ-

µικά, δηλαδή να αρχίζουν και να λειτουργούν έως το τέλος. Στα φιλµ

µπορούν να χρησιµοποιούνται τεχνικές «στιγµιαίων αναδροµών»

(flashbacks) για να διακοπεί η αφήγηση, αλλά αυτό εξαρτάται από τον

παραγωγό που αποφασίζει πότε και πώς θα πραγµατοποιηθεί η διαδι-

κασία αυτή. Ο µόνος ενεργός έλεγχος που µπορεί να γίνει είναι η δυνα-

τότητα επανάληψης ή παράλειψης καθορισµένων µερών µιας εγγραφής.

Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να εισχωρήσουµε και να αποχωρήσουµε

από σύνολα βιβλίων, να παραλείψουµε ολόκληρα κεφάλαια ενός βιβλί-
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ου και να χρησιµοποιήσουµε µόνο επιθυµητές πληροφορίες, που ευρί-

σκονται σε υποσηµειώσεις και παραρτήµατα, λέξεις�κλειδιά σε πίνακες

περιεχοµένων. Για την παρακολούθηση ενός θέµατος, µαθήµατος ή ιστο-

ρίας οι αναγνώστες πρέπει να είναι προσεκτικοί στα µέρη που παραλεί-

πουν και στη σειρά µε την οποία διαβάζουν επιλεγµένα τµήµατα. 

Με τον υπολογιστή είναι δυνατόν οι χρήστες να ερευνούν τεράστιες

ποσότητες δεδοµένων, να ανακαλύπτουν πληροφορίες, να κάνουν συν-

δέσεις και να χρησιµοποιούν κατ� επιλογή επιθυµητές πηγές πληροφο-

ριών. Με την προσθήκη πολυµέσων οι πηγές αυτές µπορούν να συµπε-

ριλάβουν ιδεατά κάθε συνδυασµό στατικών και δυναµικών ηχο�οπτι-

κών υλικών. Με κατάλληλο σχεδιασµό τα διαλογικά προϊόντα πολυµέ-

σων επιτρέπουν στο ακροατήριό τους να εξερευνούν ποικιλίες πληρο-

φοριών και ιδεών, όπως απαιτούν οι περιπτώσεις και οι χρήστες. Μία

εξήγηση σύµφωνα µε την οποία τα πολυµέσα θεωρούνται διαλογικά

είναι η ικανότητα των πολυµέσων να καθοδηγούν τον χρήστη/εκπαι-

δευόµενο στο να ελέγχει την επιδίωξη της γνώσης. 

Τα Πολυµέσα (Multimedia) είναι ένας όρος που γενικά αναφέρεται

σε ένα σύνολο νέων τεχνολογιών, που δηµιουργήθηκαν στις βιοµηχα-

νίες πληροφορικής (computing), µέσων µαζικής ενηµέρωσης (broad-

casting) και εκδόσεων (publishing). 

Ένας απλός ορισµός των Πολυµέσων είναι ότι ο κλάδος αυτός περι-

λαµβάνει κείµενα και αριθµητικά δεδοµένα, ακίνητες και κινούµενες

εικόνες (γραφικές και φωτογραφικές) και ηχητικά (φωνές, µουσική και

ηχητικές επιδράσεις). Ειδικότερα, αναφέρεται ότι τα πολυµέσα πρέπει

να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τρία θέµατα από τα ακόλουθα: (i) κεί-

µενα, αριθµητικά ή στατιστικά δεδοµένα, (ii) ακίνητες εικόνες, (iii) γρα-

φικά υπολογιστών, (iv) κινούµενα σχέδια (animation), (v) ηχητικά

(audio), (vi) κινούµενες εικόνες. Οι ακίνητες εικόνες συµπεριλαµβά-

νουν φωτογραφίες, χάρτες, σχέδια και σχετικά υλικά από συµβατικά

µέσα, όπως χαρτί και φιλµς. Οι κινούµενες εικόνες παρόµοια περιέχουν

µήκη ταινιών που έχουν ληφθεί από φιλµ ή βίντεο, αν και τα «ηχητικά»

καλύπτουν λέξεις, µουσική και ήχους που έχουν δηµιουργηθεί εντός του

υπολογιστή ή έχουν ληφθεί από τον φυσικό κόσµο. Τέτοιες πληροφο-

ρίες µπορούν να συγκεντρωθούν, αποθηκευθούν, επεξεργασθούν και

αναµεταδοθούν ως δεδοµένα µέσα σε ένα σύστηµα πολυµέσων.

Η κύρια διαφορά των πολυµέσων από άλλους τύπους ηλεκτρονικής



επικοινωνίας είναι το χαρακτηριστικό δυναµικό τους, που τους επι-

τρέπει να συνδυάζουν µία ποικιλία τύπων µέσων σε ένα απλό τακτο-

ποιηµένο πακέτο (συχνά µεταφερόµενο) και να τοποθετούν όλες αυτές

τις πληροφορίες κάτω από τον έλεγχο του χρήστη µέσω ενός επεξερ-

γαστή δεδοµένων. Για παράδειγµα, αυτό µπορεί να γίνει σε έναν συνη-

θισµένο µικροϋπολογιστή (desktop) που λειτουργεί µε τυποποιηµένο

λογισµικό, ή, σε περίπτωση καταναλωτικών προϊόντων (π.χ. CD�

Interactive), σε έναν εσώκλειστο µικροεπεξεργαστή και λειτουργικό

σύστηµα, που θεωρείται ότι αποτελούν έναν υπολογιστή. 

Με την επεξεργασία της ζητούµενης πληροφορίας τα πολυµέσα παρέ-

χουν στους χρήστες περισσότερο έλεγχο στους τρόπους που ανακαλύ-

πτουν και χρησιµοποιούν πληροφορίες για εκµάθηση ή διασκέδαση.

Τα πολυµέσα, σε αντίθεση µε την τηλεόραση, όπου η παρακολούθηση

είναι µια παθητική εµπειρία, απαιτούν από τους χρήστες να αλληλεπι-

δρούν µε την τεχνολογία και τις πληροφορίες που παρέχονται κάθε

χρονική στιγµή.
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Αναφέρατε τρία τουλάχιστον θέµατα που πρέπει να συµπεριλαµβάνουν

τα Πολυµέσα (Multimedia), επιλέγοντας από τα ακόλουθα:

κείµενα, αριθµητικά ή στατιστικά δεδοµένα, ακίνητες εικόνες,

υλισµικό (hardware), γραφικά υπολογιστών, καταχωρητές, κινού-

µενα σχέδια, επεξεργαστές, ηχητικά συστήµατα, έµπειρα συστή-

µατα, κινούµενες εικόνες, λειτουργικό σύστηµα.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 
11.1
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11.1 ÀÂÚÌ¤Û·

Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς πως η σύγκλιση διαφόρων µη συµ-

βατών µέσων, υπό τον διαλογικό έλεγχο του χρήστη, µπορεί να βοηθή-

σει την παραδοσιακή εκµάθηση. ∆ιάφορες δηµοσιευµένες πηγές πολυ-

µέσων προσφέρουν στο χρήστη εύκολους τρόπους παρακολούθησης

ιδεών από τη µία εικόνα ή λέξη�κλειδί σε µία άλλη, πραγµατοποιώντας

συνδέσεις και συγκρίσεις όποτε χρειάζεται. Τέτοια πακέτα µπορούν να

χαρακτηρισθούν ως διαλογικά, γιατί οι χρήστες εξερευνούν τα υλικά

και επινοούν διάφορους τρόπους πλοήγησης, που ικανοποιούν την

περιέργειά τους. Ο τρόπος µε τον οποίο ο χρήστης καθοδηγεί (πλοηγεί)

τη διαδικασία πορείας στο δίσκο αποτελεί ένα παράδειγµα υπερµέσου

(hypermedia). Ο όρος «υπερµέσο» ή «υπέρµεσο» χρησιµοποιείται συχνά

για να περιγράψει συστήµατα πολυµέσων που προσπαθούν να εξοµοι-

ώσουν την ελεύθερη ροή ιδεών στο ανθρώπινο µυαλό, ακόµη και να

βελτιώσουν το µοντέλο παρέχοντας ευκολίες στους χρήστες να ακο-

λουθήσουν διαφορετικούς κλάδους από την ίδια πηγή. 

Ιδανικά, εκείνο που συµβαίνει στη διαδικασία εκµάθησης εξαρτάται

κύρια από την επιθυµία του χρήστη. Υπάρχουν φυσικά καθορισµένα

όρια για πολλά διαλογικά προγράµµατα πολυµέσων, που είναι δοµη-

µένα σύµφωνα µε τις υποθέσεις των σχεδιαστών για τις προθέσεις των

χρηστών. 

Σε ορισµένους τύπους εκµάθησης, όπως π.χ. η διδασκαλία διαδικα-

στικών δεξιοτήτων, τέτοια περιορισµένη αλληλεπίδραση µπορεί να

είναι χρήσιµη, επιβεβαιώνοντας ότι οι ίδιες βασικές πληροφορίες

παρουσιάζονται πάντοτε µε τον ίδιο τρόπο. Η διαλογική παρουσίαση

µπορεί έτσι να αποτελεί µια συλλογή πληροφοριών διαφόρων ειδών,

τις οποίες ο χρήστης µπορεί να εξερευνήσει, οργανώσει και χειρισθεί

µε τον κατάλληλο επιθυµητό τρόπο. 

11.2 ¶ÔÏ˘Ì¤Û· Î·È ÀÔÏÔÁÈÛÌÔ›

Η επεξεργασία δεδοµένων στον υπολογιστή είναι ιδανική για δηµι-

ουργία και χειρισµό πολύπλοκων γραφικών, αλλά ο όγκος των δεδο-

µένων που δηµιουργείται είναι τεράστιος σε σύγκριση µε τον υπολο-

γισµό συµβατικών συναρτήσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι µία

απλή έγχρωµη φωτογραφία, όταν µετατραπεί σε ένα γραφικό, µπορεί

να απαιτήσει περισσότερη µνήµη και επεξεργασία απ� ό,τι το κείµενο



ενός βιβλίου µε ικανό αριθµό σελίδων. 

Η θεµελιώδης εξίσωση της τεχνολογίας πολυµέσων αναφέρεται στη

σχέση υψηλής ποιότητας και υψηλής χωρητικότητας (ποσότητας). Για

παράδειγµα ένας συµπαγής δίσκος (Compact Disk) διαθέτει χωρητι-

κότητα @  650 ΜΒ δεδοµένων. Όταν µετασχηµατιστεί µε µορφότυπο

(format) CD�ROM, ένας δίσκος µπορεί να κρατήσει τουλάχιστον

250.000 σελίδες κειµένου. Ο ίδιος δίσκος, όταν µετασχηµατιστεί µε

νέο φωτογραφικό µορφότυπο (photo�format) CD, παράγει εικόνες

υψηλής ποιότητας σε πολύ µικρότερες ποσότητες (100 έγχρωµες

φωτογραφικές εικόνες σε ένα απλό φωτογραφικό CD).

Τα περισσότερα πολυµέσα χρησιµοποιούν δεδοµένα διαφόρων τύπων

για να επιτύχουν το βέλτιστο συνδυασµό ποιότητας και ποσότητας.

Όλοι οι συγγραφείς πολυµέσων πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τον

παραπάνω κανόνα, όταν αρχίζουν να δείξουν τη δουλειά τους ή να

προσθέσουν πηγές, όπως βίντεο ή ηχητικά. 

Η δηµιουργία ενός συστήµατος πολυµέσων προϋποθέτει ευνόητα έναν

προκαθορισµένο αριθµό προϊόντων MPC (Multimedia Personal

Computing). Στη συνέχεια παρατίθενται οι προδιαγραφές για ένα

σύστηµα MPC (1999):
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Mικροεπεξεργαστής Pentium, 450 MHz

64 MB RAM – 8.4 GB σκληρός δίσκος 

VGA ή SVGA βίντεο–οθόνη

Ψηφιακό ηχητικό υποσύστηµα 32 bits

Σύστηµα λογισµικού συµβατό µε !

έκδοση Windows µε επεκτάσεις πολυµέσων

Oδηγός CD ή DVD (Digital Versatile Disk)

Οι παραπάνω προδιαγραφές ενός συστήµατος MPC µπορούν να χρη-

σιµοποιηθούν για δοκιµές (benchmarks) υπολογισµών µε πολυµέσα

σε διάφορους µη συµβατούς υπολογιστές (platforms). Οι ελάχιστες

προδιαγραφές ευνόητα µπορούν να επαυξηθούν κατάλληλα προσφέ-

ροντας αντίστοιχες µηχανές µε επεξεργαστές και αποθηκευτικές ικα-

νότητες που αντιπροσωπεύουν τις αυξανόµενες απαιτήσεις των δια-

φόρων εφαρµογών πολυµέσων.
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11.2.1 ∂ÈÏÔÁ‹ ¶ËÁÒÓ ÁÈ· ¶ÔÏ˘Ì¤Û·

Ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια επιλογής πηγών για εκπαιδευτι-

κά συστήµατα πολυµέσων, ανεξάρτητα των τεχνικών προδιαγραφών

των συστηµάτων πολυµέσων, αναφέρεται στο διαθέσιµο κατάλληλο

λογισµικό. Bασικοί παράγοντες για κατάλληλη επιλογή είναι οι ακό-

λουθοι:

(i) καθορισµός συνολικών αναγκών και προτεραιοτήτων

(ii) συλλογή καταλόγων, βιβλιογραφικών στοιχείων, περιοδικών,

άρθρων κτλ., που είναι διαθέσιµα

(iii) υπολογισµός κόστους υλικών, λογισµικού για ανάπτυξη των

συστηµάτων, δίσκων και άλλων πηγών

(iv) υπολογισµός κόστους χρονικής απασχόλησης εργαζοµένων. 

Στη διαδικασία επιλογής πηγών πολυµέσων πρέπει επίσης να διερευ-

νηθούν και να απαντηθούν τα ακόλουθα βασικά ερωτήµατα:

� Τα πολυµέσα θα ενισχύσουν, αντικαταστήσουν ή επεκτείνουν τη

διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία;

� Οι χρησιµοποιούµενες πηγές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να

δηµιουργήσουν αυθεντικές παρουσιάσεις και για να υποστηρίξουν

έρευνα και µαθήµατα; Μπορούν να χρησιµοποιηθούν από άτοµα και

από οµάδες;

� Είναι το περιεχόµενο των µαθηµάτων εκπαιδευτικά κατάλληλο; Το

περιεχόµενο και ο τρόπος παρουσίασης είναι κατάλληλα για τις ανά-

γκες, ενδιαφέροντα και ικανότητες των εκπαιδευοµένων (µαθη-

τών/φοιτητών);

� Υποβοηθάει το περιεχόµενο των µαθηµάτων στο σχηµατισµό εννοι-

ών και ενισχύει τις δεξιότητες;

� Μπορούν τα περιεχόµενα να χρησιµοποιηθούν µε αποδοτικό τρόπο

σε µια αίθουσα διδασκαλίας, όπως χρησιµοποιούνται σε περιπτώ-

σεις επίδειξης;

� Υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης στο σύστηµα ικανού αριθµού

εκπαιδευοµένων για ικανό χρονικό διάστηµα και αρκετά συχνά για

να επιτευχθεί πραγµατική πρόοδος;



� Χρειάζονται αλλαγές της νέας τεχνολογίας στους τρόπους σύγχρο-

νης διδασκαλίας και εκµάθησης; Τι είδους ενίσχυση χρειάζονται οι

εκπαιδευόµενοι από τους εκπαιδευτές;

� Είναι οι εκπαιδευτές αφιερωµένοι στη χρήση πολυµέσων και απο-

φασισµένοι να λειτουργήσουν τα νέα αυτά τεχνολογικά εργαλεία;

Πώς µπορούν να δραστηριοποιηθούν µε κατάλληλα κίνητρα για να

προωθηθεί η πρωτοβουλία αυτή;

Ένας απλός και αποδοτικός τρόπος για να αρχίσει κανείς να χρησιµο-

ποιεί πολυµέσα είναι να προµηθευθεί έναν οδηγό (drive) CD�ROM

και ένα ή περισσότερα πακέτα αναφοράς, όπως π.χ. κατάλληλες εγκυ-

κλοπαίδειες ή λεξικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η εγκυκλοπαί-

δεια πολυµέσων Compton (@ £300) περιέχει τα πλήρη κείµενα 26

δηµοσιευµένων τόµων µε 32.000 άρθρα, 800 έγχρωµους χάρτες και

5.000 διαγράµµατα, καθώς επίσης 45 ακολουθίες κινουµένων σχεδίων,

60 λεπτά ήχου, µουσικής και οµιλίας και ένα λεξικό 65.000 λέξεων.

Το υλικό του δίσκου µπορεί να ανακτηθεί και να µελετηθεί µέσω ενο-

τήτων που καλούνται: «χρονο�γραµµή ιστορίας», έρευνα ιδεών, εξε-

ρευνητής εικόνων, βοηθός ερευνητών, επιστηµονικά άρθρα, ανιχνευ-

τής τίτλων, δένδρο θεµατολογίας, παγκόσµιος άτλας. Το αντίστοιχο

CD�ROM (για PC µε Windows) περιέχει έγχρωµες επιλογές, πολλα-

πλά κείµενα, παράθυρα εικόνων µε ταυτόχρονα ηχητικά. 

Η νέα εγκυκλοπαίδεια πολυµέσων Grolier (@ £240) περιέχει τα πλήρη

κείµενα 21 τόµων της Αµερικανικής Εγκυκλοπαίδειας µε πέντε διαδι-

κασίες για έρευνα και µελέτη µε τίτλους, λέξεις, φράσεις, εικόνες ή

γεωγραφικές τοποθεσίες. Υπάρχουν ευκολίες σύνδεσης για άµεση προ-

σπέλαση σε σχετικές παραποµπές και ένα σύνολο 5.000 σηµείων εισό-

δου, που σχετίζονται µε θέµατα από την προϊστορία έως τον σύγχρο-

νο κόσµο. Για εκδόσεις MPC και Macintosh υπάρχουν και κινούµενα

σχέδια.

Η εγκυκλοπαίδεια πολυµέσων Hutchinson (@ £150) περιέχει πάνω από

27.000 άρθρα, 2.500 φωτογραφίες, διαγράµµατα και χάρτες, πάνω από

8.000 υπερσυνδέσεις (hyperlinks) και πάνω από 250 ηχογραφήσεις.

Μία έρευνα µε θέσεις�κλειδιά για το όνοµα ενός συνθέτη π.χ. µπορεί

να παρουσιάσει ένα βιογραφικό σηµείωµα, ένα πορτραίτο και ένα κοµ-

µάτι µουσικής. Υπάρχει έκδοση για δίκτυο (1993) µε χρήση έως και

16 χρήστες (@ £600). Το παιδικό λεξικό πολυµέσων MacMillan (@ £60)
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περιέχει περίπου 12.000 σηµεία εισόδου, 1.000 εικονογραφήµατα, 400

ενοποιηµένα ηχητικά και προφορά για επιλεγµένες λέξεις. Οι χρήστες

µπορούν να κατασκευάσουν δικές τους λίστες λέξεων και να παίξουν

γνωστά παιχνίδια λέξεων (Hangman, Spelling Bee). Γνωστοί εκδοτι-

κοί οίκοι (Britannica) προσφέρουν σχετικές παραποµπές και πηγές σε

CD�ROM και δίσκους Laser, ενώ διαλογικά βίντεο µε δίσκους

χρησιµοποιούνται για συλλογές έργων τέχνης και επιστηµονικά�τεχνο-

λογικά εκθέµατα από µεγάλα µουσεία στο διεθνή χώρο. 

∆ιεθνείς επιστηµονικοί εκδοτικοί οίκοι επεκτείνουν τις δραστηριότη-

τές τους στο σύγχρονο τοµέα των ηλεκτρονικών εκδόσεων

(electronic publishing). Οι εκδόσεις αυτές µπορούν να περιέχουν σε

τακτική βάση µεγάλο αριθµό διεθνών επιστηµονικών περιοδικών, πολ-

λών περιοχών και αντικειµένων, µε τα πρόσφατα δηµοσιευµένα άρθρα

τους. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στις εκδό-

σεις αυτές µέσω δικτύων και ανάκτησης πληροφοριών

(κειµένων�βιβλιογραφίας�περιλήψεων) που τους ενδιαφέρουν.

Αναφέρατε τέσσερις βασικούς παράγοντες για κατάλληλη επιλογή ενός

εκπαιδευτικού συστήµατος πολυµέσων, επιλέγοντας από τα ακόλουθα:

καθορισµός αναγκών, επιλογή εκπαιδευτών, συγγραφικό λογι-

σµικό, συλλογή σχετικών στοιχείων, επιλογή εκπαιδευοµένων,

υπολογισµός κόστους υλικών, µεθοδολογίες ανάκτησης πληρο-

φοριών, υπολογισµός κόστους χρονικής απασχόλησης, ηλεκτρο-

νικές εκδόσεις.

ÕÛÎËÛË 
·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ 

11.2

11.3 ÃÚ‹ÛË ¶ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË

Τα τελευταία χρόνια τα Πολυµέσα (Multimedia) αποτελούν ένα από

τα κυριότερα θέµατα αιχµής της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Τα Πολυ-

µέσα ως όρος της Τεχνολογίας δεν είναι εύκολο να καθορισθούν µε

ακρίβεια. Τα τεχνικά θέµατα είναι συχνά δύσκολο να διαφοροποιη-

θούν από τα εκπαιδευτικά θέµατα και οι σύνδεσµοι µεταξύ διαλογι-

κής τεχνολογίας και εκµάθησης δεν είναι πάντοτε πλήρως διαχωρισµέ-

νοι. Η χρήση των πολυµέσων από καθηγητές και εκπαιδευόµενους

συνεχώς αυξάνεται, αναφέρεται κύρια στη χρήση υπολογισµών και

τηλεόρασης, συνδυάζοντας την ταχύτητα, ακρίβεια και µοντελοποίη-



ση της ισχύος των υπολογιστών, µε την επίδραση και εκφραστική

απεικόνιση των κινουµένων εικόνων. 

Οι υπολογιστές που επεξεργάζονται ήχους και ενόραση (vision) µε τον

ίδιο εύκολο τρόπο, όπως τα κείµενα και τα γραφικά, αποτελούν τώρα

κοινή πρακτική. Τα Πολυµέσα αποτελούν επίσης τη βάση σηµαντικών

νέων εµπορικών ηλεκτρονικών προϊόντων, που προσελκύουν το ενδια-

φέρον εκδοτικών οίκων και εταιρειών µέσων ενηµέρωσης. Τα εµπο-

ρικά προϊόντα πολυµέσων παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον στην

εκπαίδευση, µπορούν να έχουν χαµηλές τιµές και εκτεταµένη χρήση. 

Τα Πολυµέσα είναι σηµαντικά από εκπαιδευτική άποψη, διότι αναφέ-

ρονται σε νέα είδη πηγών γνώσης και µεθόδων εκπαίδευσης. Για

παράδειγµα οι «συµπαγείς�δίσκοι» (CD�ROM) και τα διαλογικά

(interactive) βίντεο έχουν αποδείξει πως οι τεχνολογίες Πολυµέσων

µπορούν να συνεισφέρουν στις διαδικασίες εκµάθησης και διδασκα-

λίας. Η παρουσίαση µε οπτικο�ακουστικά µέσα και η ενεργός συµµε-

τοχή του εκπαιδευοµένου µπορούν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική

διαδικασία. Το συγγραφικό λογισµικό (authoring software) έχει δεί-

ξει πως τα παιδιά µπορούν να κατασκευάσουν Πολυµέσα. Σηµειώνε-

ται ότι διανύουµε την εναρκτήρια φάση εµφάνισης και χρήσης των

Πολυµέσων. Νέα προϊόντα εµφανίζονται συνεχώς και οι υπολογιστές

γίνονται µικρότεροι σε µέγεθος και έχουν αρκετά µεγάλη υπολογιστι-

κή ισχύ. Οι επικοινωνίες αναµένεται σύντοµα να γίνουν µια περιοχή

µεγάλης ανάπτυξης µε τη δηµιουργία δικτύων για διανοµή διαφόρων

ειδών πολυµέσων, βίντεο, δεδοµένων, ήχων και κειµένων. 

Η τεχνολογία διαλογικής Πολυµέσων προσφέρει πολλά στις διαδικα-

σίες εκµάθησης και στις διάφορες εφαρµογές της, π.χ. οµιλούν λεξι-

λόγιο, πρόγραµµα µελέτης µουσικής, οπτικο�ακουστική συλλογή

φωτογραφιών, άµεση διδασκαλία σε επιµόρφωση ενηλίκων κ.ά. Η

βελτίωση των τρόπων για την αποδοτική υλοποίηση τέτοιων προ-

γραµµάτων αποτελούν σύγχρονη επιτακτική επιστηµονική και τεχνο-

λογική πρόκληση των εκπαιδευτών και επιµορφωτών.

Σηµειώνεται ότι τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα µπορούν να

χρησιµοποιηθούν µε ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο στον υπολογισµό

αλγεβρικών λύσεων πολύπλοκων µαθηµατικών προβληµάτων της Επι-

στήµης και Τεχνολογίας χρησιµοποιώντας ειδικά προγράµµατα, που

καλούνται Συστήµατα Άλγεβρας Υπολογιστών (Computer Algebra
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Systems) ή Συστήµατα Συµβολικών Μαθηµατικών.

Το λογισµικό «υπερκειµένων» (hypertext) επιτρέπει στους χρήστες

να µετακινηθούν µέσα σε βάσεις δεδοµένων για την ανάκτηση σχετι-

κών πληροφοριών ανεξάρτητα από τη φυσική θέση τους. Η χρήση των

«υπερ�κειµένων» ενισχύεται σηµαντικά µε τα «υπερµέσα»

(hypermedia), που µπορούν να συνδέσουν κείµενα, γραφικά, ήχους,

βίντεο και εικονογραφήµατα. Τα υπερµέσα χρησιµοποιούνται εκτετα-

µένα ως αποδοτικά εργαλεία πολυµέσων και συγγραφής για δυναµι-

κές έντεχνες παρουσιάσεις καθώς και διαφόρων µορφών εκπαίδευση

µε υπολογιστές.



™‡ÓÔ„Ë

� Τα πολυµέσα (multimedia) αναφέρονται σε ένα σύνολο νέων

τεχνολογιών, που δηµιουργήθηκαν στις βιοµηχανίες πληροφορι-

κής, µέσων µαζικής ενηµέρωσης και εκδόσεων. 

� Τα πολυµέσα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τρία θέµατα από τα

ακόλουθα: (i) κείµενα, αριθµητικά ή στατιστικά δεδοµένα, (ii) ακί-

νητες εικόνες, (iii) γραφικά υπολογιστών, (iv) κινούµενα σχέδια

(animation), (v) ηχητικά (audio), (vi) κινούµενες εικόνες.

� Τα υπερµέσα (hypermedia) χρησιµοποιούνται συχνά για να περι-

γράψουν συστήµατα πολυµέσων που προσπαθούν να εξοµοιώσουν

την ελεύθερη ροή ιδεών στο ανθρώπινο µυαλό και να βελτιώσουν

το µοντέλο παρέχοντας ευκολίες στους χρήστες να ακολουθήσουν

διαφορετικούς δρόµους από την ίδια πηγή. Ένα παράδειγµα υπερ-

µέσου αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο ο χρήστης καθοδηγεί

(πλοηγεί) τη διαδικασία πορείας στο δίσκο.

� Bασικοί παράγοντες για κατάλληλη επιλογή πηγών για πολυµέσα

είναι: (i) καθορισµός συνολικών αναγκών και προτεραιοτήτων, (ii)

συλλογή διαθέσιµων καταλόγων, περιοδικών, άρθρων, βιβλιο-

γραφικών στοιχείων κτλ., (iii) υπολογισµός κόστους υλικών, λογι-

σµικού για ανάπτυξη συστηµάτων, δίσκων και άλλων πηγών, (iv)

υπολογισµός κόστους χρονικής απασχόλησης εργαζοµένων.

� Στη διαδικασία επιλογής πηγών πολυµέσων πρέπει να διερευνη-

θούν βασικά ερωτήµατα που αναφέρονται σε θέµατα διδακτικής,

εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καταλληλότητας

περιεχοµένων, δυνατότητας προσπέλασης συστήµατος, καθορι-

σµού ενίσχυσης τρόπων διαδικασίας και εκµάθησης, κινήτρων και

προθυµίας εκπαιδευτών για εφαρµογή συστηµάτων πολυµέσων.

� Τα πολυµέσα αποτελούν σύγχρονα εργαλεία της εκπαιδευτικής

τεχνολογίας.
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Τα βιβλία [11.11] και [11.6]

παρουσιάζουν µία καλή γενική

εισαγωγή στην Επιστήµη Υπο-

λογιστών και υπολογισµούς

αντίστοιχα. Στο βιβλίο [11.1]

περιγράφονται σε µια σειρά

άρθρων νέες εφαρµογές των

Μαθηµατικών, ενώ στο [11.5]

παρουσιάζονται διάφορα προ-

γράµµατα (projects) για επι-

στηµονικούς υπολογισµούς. Τα

βιβλία [11.3], [11.7], [11.9]

αναφέρονται σε διάφορες

εφαρµογές του συστήµατος

Mathematica, ενώ χρήσιµες

οδηγίες για χρήστες του ∆ιαδι-

κτύου (Internet) περιγράφο-

νται στο [11.14].



ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È KÔÈÓˆÓ›·: ¶·ÚfiÓ Î·È M¤ÏÏÔÓ
Quo Vadis Info–Technology?

™ÎÔfi˜ 

Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρουµε επιδράσεις των νέων τεχνολο-

γιών σε τοµείς ∆ιαχείρισης, Οικονοµίας και Τεχνολογίας. Συζητούµε

επίσης την επίδραση των νέων τεχνολογιών σε Παιδεία και Εκπαί-

δευση.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

Με την ολοκλήρωση της µελέτης του δωδέκατου κεφαλαίου θα µπο-

ρείτε να:

� αναφέρετε τρεις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στην Οικονοµία,

στο Εµπόριο και στη ∆ιαχείριση Πληροφοριών

� αναφέρετε πέντε προβλήµατα που συνδέονται µε την «αφθονία των

πληροφοριών» και µε τρόπους αξιολόγησης των πληροφοριών 

� εξηγείτε πώς επιδρούν οι νέες τεχνολογίες στην παιδεία και στην

εκπαίδευση δίνοντας σχετικά παραδείγµατα

� εξηγείτε ποια θα είναι η χρήση των υπολογιστών στην επόµενη

δεκαετία

ŒÓÓÔÈÂ˜ ÎÏÂÈ‰È¿

� νέες τεχνολογίες, αφθονία πληροφοριών

� τεχνολογικά περιβάλλοντα

� ιδεατή πραγµατικότητα

� ιδεατά πανεπιστήµια

� ιδεατό σύµπαν

EÈÛ·ÁˆÁÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜

Τα εντυπωσιακά επιτεύγµατα της σύγχρονης επιστήµης και τεχνολο-

γίας υπολογιστών είναι εξαιρετικά σηµαντικά και πλήρως καταγε-

γραµµένα µε την έναρξη της τρίτης χιλιετηρίδας. Μερικές δεκαετίες

νωρίτερα θεωρούνταν σχεδόν αδύνατο ακόµη και για τους ονειροπό-

λους διανοητές και πρωτοπόρους ερευνητές να φανταστούν ότι η χρήση
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µαθηµατικών πινάκων και εργαλείων (λογαριθµικοί κανόνες) θα ήταν

σήµερα περιττή και ότι η υπολογιστική ισχύς πολλών εκατοµµυρίων

λυχνιών κενού θα µπορούσε να τοποθετηθεί στην επιφάνεια µερικών

χιλιοστών µε τη µορφή ενός µικροεπεξεργαστή (chip). Σήµερα οι πρω-

τοπόροι ερευνητές και στρατηγικοί σχεδιαστές της βιοµηχανίας υπο-

λογιστών και επικοινωνιών έχουν παρόµοιες δυσκολίες πρόβλεψης για

την προσεχή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών για τις αρχές του επόµε-

νου αιώνα.

Η εποχή της πληροφορικής είναι µια συνεχής ιστορία επιτευγµάτων,

εξελίξεων και συνεργασίας, όπου η φαντασία και ικανότητα παίζουν

πρωταρχικό ρόλο. Οι τεράστιες ταχύτητες επεξεργασίας πληροφοριών

σε συνδυασµό µε την κατάργηση των δεσµευτικών χρονικών ορίων

των αποστάσεων και την κατανίκηση των χρονοβόρων επαναλήψεων

επιταχύνουν την αλληλεπίδραση των νέων τεχνολογιών και των

ανθρώπινων πρακτικών.

Οι σύγχρονοι ερευνητές ασχολούνται ενεργά µε τη µελέτη των πολύ-

µορφων δοµών της γνώσης, και ειδικότερα την οργάνωση, προσπέλα-

ση και χρησιµοποίησή τους, κρίσιµους παράγοντες βάσει των οποίων

θα αυξηθούν µε επιταχυνόµενους ρυθµούς οι νέοι τοµείς, όπως π.χ.

επιστηµονική µοντελοποίηση, επικοινωνίες, σύγχρονη παιδεία, οικο-

νοµία, διοίκηση, αγοραπωλησίες (marketing) κτλ. Ένα σηµαντικό στοι-

χείο προσεκτικής µελέτης για τη σχετική ενηµέρωση αρµοδίων αποτε-

λεί η έλλειψη επίγνωσης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες

τεχνολογίες.



12.1 ∂Í¤ÏÈÍË ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η επικέντρωση των σύνθετων και αλλη-

λοσχετιζόµενων τεχνολογιών αναµένεται να επιφέρει οικονοµικές,

εµπορικές και κοινωνικές αλλαγές. Οι νέες τεχνολογίες φαίνεται να

οδηγούν σε νέες κατευθύνσεις και περιοχές, όπου οι ειδικοί θέλουν να

πληροφορηθούν τα αντικείµενα ασχολίας των συναδέλφων τους, οι

διευθυντές επιχειρήσεων, που εξαρτώνται σηµαντικά από τις υπηρε-

σίες των υπολογιστών, επιθυµούν να γνωρίζουν ποιες µελλοντικές εξε-

λίξεις θα πρέπει να περιµένουν στην εργασία τους και οι ενδιαφερό-

µενοι γενικολόγοι καταλαβαίνουν ότι οι νέες τεχνολογίες αντιπροσω-

πεύουν τη φάση της µεγάλης αλλαγής της συναίσθησης σε αναπαρα-

γόµενη συµβολική νοηµοσύνη.

Πρακτικά δεν υπάρχει τοµέας δραστηριοτήτων ο οποίος δεν επηρεάζε-

ται από τις νέες τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες υπολογιστών και επικοι-

νωνιών αυτοµεταβάλλονται, ενώ επηρεάζουν ολόκληρη τη δοµή των

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι αλλαγές συµβαίνουν ταχύτατα σε βιο-

λογική έρευνα, σχηµατισµό κεφαλαίων, ασφαλιστικές πράξεις, διαχεί-

ριση κυκλοφορίας κτλ. Οι τεχνολογίες πληροφορικής αποτελούν τον

στρατηγικό πυρήνα των επιχειρήσεων. ∆εδοµένου ότι η γνώση θεωρεί-

ται δύναµη, µία από τις πλέον σηµαντικές λειτουργίες των πληροφο-

ριακών συστηµάτων θα αναφέρεται στην κατανοµή τέτοιας δύναµης.

Σηµειώνεται ότι πριν από µία δεκαπενταετία η πλέον δαπανηρή υπο-

λογιστική διαδικασία ήταν η επεξεργασία πληροφοριών, ακολουθού-

µενη διαδοχικά από µνήµη, δίκτυο και προγραµµατισµό εφαρµογών.

Στην αρχή της δεκαετίας 1990�2000 οι πλέον δαπανηρές (και βασι-

κές) λειτουργίες διαδοχικά είναι το πρόγραµµα ή εφαρµογές προ-

γραµµάτων, κατανεµηµένα δίκτυα, δεδοµένα, ενώ η µνήµη και η επε-

ξεργασία θεωρούνται δευτερεύοντες παράγοντες. Η πληροφορική σε

διάστηµα λιγότερο από είκοσι χρόνια έχει αναδιατάξει σχεδόν ολό-

κληρο το σύνολο από τα κριτήρια βελτιστοποίησής της και ταυτό-

χρονα έχει γίνει απαραίτητη σχεδόν σε κάθε ανθρώπινη υπολογιστι-

κή δραστηριότητα. Η περίοδος 1960�70 είναι γνωστή ως δεκαετία των

µαθηµατικών εφαρµογών, η περίοδος 1970�80 παρουσίασε την επε-

ξεργασία κειµένων, η περίοδος 1980�90 ανέδειξε τις εκδόσεις υπο-

λογιστών (desktop publishing) και το σχεδιασµό µε υπολογιστή

(computer aided design). Την περίοδο 1990�2000 παρατηρείται η συλ-
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λογή τεράστιων ποσών δεδοµένων, µε άµεση προσπέλαση, για επι-

χειρησιακούς, διοικητικούς και γενικά αναλυτικούς σκοπούς. Κατά την

περίοδο της προσεχούς δεκαετίας αναµένεται ότι η κύρια έµφαση θα

δοθεί πολύ περισσότερο σε ανθρώπινες λειτουργίες.

12.2 √È ¡¤Â˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›Â˜: ¢È·¯Â›ÚÈÛË–√ÈÎÔÓÔÌ›·–
¶·È‰Â›·–∂Î·›‰Â˘ÛË

Η νέα τεχνολογία της τρίτης χιλιετηρίδας φαίνεται να αντιµετωπίζει

το πρόβληµα της «αφθονίας των πληροφοριών», που θεωρείται ότι

έχει φθάσει ιστορικά στο µεγαλύτερο µέγεθός της. Είναι γνωστό ότι η

αφθονία είναι φυσική συνέπεια της προόδου, που για να αξιοποιηθεί

πρέπει να χρησιµοποιεί σωστά µε χρήση κατάλληλων τεχνολογιών. Η

πληροφορία γίνεται πραγµατική γνώση σε αντίθεση µε τα απλά δεδο-

µένα, µόνο όταν αυτή και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την

ανάκτηση και επεξεργασία της είναι οργανωµένα µε κατάλληλους τρό-

πους. Σηµειώνεται ότι η αξία της πληροφορίας δεν αυξάνεται απλά µε

τη χρήση αλλά µε την προσεκτική και γρήγορη χρήση. Η απλή

γνώση µπορεί να προσφέρει ολιγότερη προσαρµοστικότητα, π.χ. αν

κανείς έχει πολλές επιλογές είναι πιθανόν απλά να αδρανήσει.

Οι πολιτισµοί σχετίζονται άµεσα µε την εξωτερίκευση, διάδοση και

αναπαραγωγή των γνώσεων. Καθώς οι κινητικές πληροφορίες διαβι-

βάζονται µεταξύ των διαφόρων ειδών, φυλών και κοινωνιών, τα

ανθρώπινα δεδοµένα µπορούν να διαµορφωθούν σε διάφορα ποικι-

λόµορφα και µη προβλεπόµενα σχήµατα. Η αγορά αποτελεί ένα τέτοιο

χαρακτηριστικό µοντέλο µε µη προβλεπόµενες πληροφορίες, που µπο-

ρεί να λειτουργήσει ακριβέστερα µε πολιτική τιµών παρά εντολών. Η

συνεχής µεταβολή της φύσης της πληροφορίας και ο επανα�οραµατι-

σµός της πολλαπλότητας των χρήσεών της επηρεάζουν τις ανθρώπι-

νες διαδικασίες, όπως διαµορφώνονται για νέες ευκαιρίες.

Η αφθονία των πληροφοριών προσφέρει επίσης τουλάχιστον τρεις

άλλες αξιόλογες επιλογές. Η πρώτη αναφέρεται στο ότι το σύνολο των

πληροφοριών δεν θα είναι προσπελάσιµο, αλλά θα υπάρχει όπου χρει-

άζεται επιδεκτική προσπέλαση, π.χ. εργαστήρια και βάσεις δεδοµένων

ορισµένων εταιρειών. Η δεύτερη επιλογή σχετίζεται µε το ότι δεν θα

υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζουµε πώς πραγµατικά εκτελείται κάτι

ή πώς ελήφθη µια απόφαση, ακόµη και αν έχουµε προσπέλαση σε όλες



τις πληροφορίες. Η τρίτη επιλογή συνδέεται µε τη χρονική επικαιρό-

τητα της πληροφορίας, δηλαδή είναι η δεδοµένη πληροφορία η τελευ-

ταία, αξιόπιστη και η καλύτερη δυνατή; Οι εργασιακές λειτουργίες και

οι φυσικές τοπικές διαδικασίες των υπολογιστών έχουν αρχίσει να επα-

νεξετάζονται.

Σύµφωνα µε έναν παλιό ορισµό η περισσότερο πετυχηµένη µηχανή

είναι εκείνη η οποία έχει τα ολιγότερα κινούµενα µέρη. Οι ίδιες αρχές

ισχύουν για τις πληροφορίες. Οι επεξεργασίες πληροφοριών θεωρού-

νται περισσότερο πετυχηµένες όταν χρειάζονται τις δυνατόν ολιγότε-

ρες οδηγίες ή όταν δεν χρειάζεται να γίνουν εντός του δικτύου. Ο όρος

δίκτυο χαρακτηρίζει τη ροή µεγάλων ποταµών πληροφοριών µέσα στη

θάλασσα των δεδοµένων. Τέτοιες µεταδόσεις είναι τόσο συνεχείς,

ώστε να µοιάζουν µε αυτο�δηµιουργούµενες βιολογικές επεξεργασίες

παρά µε προκαθορισµένα µηχανικά µοντέλα. Μελλοντικά µπορούµε

να µιλάµε για «τεχνολογικά περιβάλλοντα» παρά για «υπολογιστικά

συστήµατα», ανάλογα µε τον τρόπο που αναφέρεται ένα ολοκληρω-

µένο οικολογικό σύστηµα παρά ορισµένα είδη του συστήµατος. Ένα

προσδοκώµενο δίκτυο θα παρουσιάσει συµπεριφορά ανάλογη µε το

ανθρώπινο νευρικό σύστηµα, θα είναι οικονοµικότερο και περισσότε-

ρο αποδοτικό να διατηρείται σε διαλογική κατάσταση και να αυξάνε-

ται µε επιθυµητό τρόπο, παρά να λειτουργεί και να σταµατά όπως µια

µηχανή µε ειδικούς σκοπούς.

Οι υπολογιστές και οι επικοινωνίες επαναδηµιουργούν και διαµορ-

φώνουν διεθνείς και παγκόσµιες αγορές, έτσι ώστε να είναι διαθέσι-

µες για ποικιλόµορφα είδη συναντήσεων και ακροατηρίων. Τέτοιες

αγορές µεγιστοποιούν και ενθαρρύνουν την ισότητα και προθυµία,

ενώ επιτρέπεται η επιλογή που συνοδεύεται από τις προτιµήσεις και

υποχρεώσεις εκείνων οι οποίοι συµµετέχουν σε κάθε µέρος των ηλε-

κτρονικών συνελεύσεων. Προβλέπεται ότι ικανός αριθµός ατόµων θα

συµµετέχει στις ηλεκτρονικές αγορές, έτσι ώστε άλλοι να παίρνουν

ειδικές πληροφορίες, να χρησιµοποιούν εσωτερικές διασυνδέσεις και

άλλοι να έχουν προσπέλαση για να πραγµατοποιήσουν απλά επανα-

ληπτικές διαδικασίες µε οικονοµικό τρόπο. Σηµειώνεται ότι σε τέτοι-

ες διευρυµένες τεχνολογικές κοινωνίες υπολογιστών θα υπάρχουν

αρκετές πιθανότητες δηµιουργίας κινδύνων και καταστροφών, τους

οποίους η κοινή ανθρώπινη λογική πρέπει να αποτρέψει, να αποθαρ-
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ρύνει ή τουλάχιστον να περιορίσει δραστικά τις σχετικές επώδυνες

επιπτώσεις τους στην κοινωνία.

Η τεχνολογία επιδρά και επηρεάζει σηµαντικά τις ανθρώπινες δυνα-

τότητες. Η πρόσβαση κάθε ατόµου σε πηγές πληροφοριών διαφορο-

ποιεί τις δυνατότητές του σε επίπεδα που δεν έχουν επακριβώς καθο-

ρισθεί. Μια οµάδα πανεπιστηµιακών καθηγητών (Harvard, Boston

κτλ.) κλασικών επιστηµών έχει ήδη αναπτύξει ένα πρόγραµµα λογι-

σµικού µε την ονοµασία Περσέας, που αναφέρεται στον αρχαίο Ελλη-

νικό Πολιτισµό και διδάσκει Ιστορία, Τέχνη, Φιλοσοφία, Φιλολογία

και Θρησκεία. Ο Περσέας χρησιµοποιεί γραφικά και βίντεο για την

εκπαίδευση των παραπάνω θεµάτων, ενώ τα αρχαία ελληνικά κείµε-

να και οι χάρτες είναι αποθηκευµένα σε ειδικούς οπτικούς δίσκους.

Οι υπολογιστές και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες αρχίζουν να γίνονται

κατανοητά και αποδεκτά από ευρύτερα σύνολα χρηστών στην κοινω-

νία. Οι υπολογιστές προσφέρουν σήµερα σε ενήλικες ή παιδιά δηµι-

ουργικές δυνατότητες παρόµοιες µε τις αντίστοιχες της σµίλης ενός

γλύπτη παρά εκείνες του µολυβιού, ελευθερώνοντας το χρήστη από

µία απλή διάσταση. Σε υποθετική περίπτωση που σχεδόν κάθε παιδί

είχε άµεση πρόσβαση σε υπολογιστή και επικοινωνούσε µέσω δικτύων

µε κάθε άλλο παιδί στον εθνικό και διεθνή χώρο, οι επιπτώσεις στη

βελτίωση της εκπαίδευσης, πολιτιστικής και κοινωνικής επικοινωνίας

και δηµιουργίας προσωπικών σχέσεων θα ήταν σηµαντικές.

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίω-

ση της διαχείρισης, οικονοµίας και τον εκσυγχρονισµό της παιδείας

και της εκπαίδευσης. Οι υπολογιστές προσφέρουν τις τρεις τελευταί-

ες δεκαετίες αυξανόµενες εναλλακτικές εργασιακές διαδικασίες σε

ενδιαφέρουσες ακαδηµαϊκές δεξιότητες. Οι νέες τεχνολογίες, που πριν

µερικά χρόνια απειλούσαν µεγάλες κοινωνικές οµάδες ατόµων µε

ανεργία, θεωρούνται τώρα ως κύρια εργαλεία για τη δηµιουργία νέων

προγραµµάτων εργασίας και ότι συµβάλλουν σηµαντικά στη βελτίω-

ση του βιοτικού επιπέδου.

Οι υπολογιστές δηµιουργούν πολύ µεγαλύτερη πρόσβαση στον κόσµο

µας και ισότητα ταλέντων απ� ό,τι απαιτούσαν οι τολµηροί επανα-

στάτες στις αρχές του αιώνα. Τα οράµατα κοινωνικής συµµετοχής

είναι τώρα διαθέσιµα, µε τους πραγµατικούς όρους της ανάπτυξης,

παραγωγικότητας και εφευρετικότητας. Ένα µεγάλο µέρος αντικειµε-



νικών στόχων των οραµατιστών έχει επιτευχθεί µε επανάσταση των

πληροφοριών και την τεχνολογική βελτίωση υπολογιστών και επικοι-

νωνιών, όπως π.χ. θέµατα αποκέντρωσης, καταργώντας διακρίσεις

µεταξύ υπαίθρου και πόλεων.

Τις επόµενες δεκαετίες αναµένεται εκτεταµένη χρήση των οπτικών

ινών στα µέσα ενηµέρωσης και στα δίκτυα. Οι υπολογιστές θα χρη-

σιµοποιούνται ευρύτατα για την επανακατασκευή και επαναδηµιουρ-

γία πολυσύνθετων συστηµάτων, για τη συναρµολόγηση περιβαλλό-

ντων του πραγµατικού κόσµου, π.χ. επαναδηµιουργία ειδών που έχουν

εκλείψει ή επανασύσταση γενετικών κωδίκων, όπως οι γλωσσολόγοι

αναπαράγουν αρχαίες γλώσσες που δεν χρησιµοποιούνται σήµερα.

Η χρήση τεχνικών «ιδεατής πραγµατικότητας» (virtual reality), µετά

την εφαρµογή τους στην υλοποίηση «ιδεατών» Βιβλιοθηκών και Μου-

σείων, επεκτείνεται στην υλοποίηση «ιδεατών» Πανεπιστηµίων καθώς

επίσης στην κατασκευή διαφόρων µοντέλων «ιδεατών» µικρόκοσµων

και µακρόκοσµων, µε προσεχή µελλοντικό οριακό στόχο την υλοποί-

ηση µοντέλων ενός προσεγγιστικού «ιδεατού» σύµπαντος. 

Πολλά ανοικτά υπολογιστικά προβλήµατα θα επιλυθούν και περιορι-

στικές υποθέσεις της τεχνολογίας πληροφοριών θα αρθούν δηµιουρ-

γώντας νέες υπολογιστικές µεθόδους και τεχνικές. Η έννοια της δυνα-

τότητας θα συνδυάζεται µε την έννοια της πανίσχυρης απανταχού

παρουσίας του υπολογιστή ως το πλέον αφοµοιωµένο και χρήσιµο

εργαλείο στην υπηρεσία της ανθρωπότητας.
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Η αξιολόγηση της παραγωγικότητας των νέων τεχνολογιών αποτε-

λεί ένα σηµαντικό πρόβληµα, του οποίου τη βέλτιστη λύση αναζη-

τούν ερευνητές επιστήµονες και ιδιαίτερα οι οικονοµολόγοι. Με ποιο

τρόπο κατά τη γνώµη σας µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποδοτικά

οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές στην Οικονοµία, στο Εµπό-

ριο και στη ∆ιαχείριση (Marketing); 

Χρησιµοποιήστε όχι περισσότερο από 200 λέξεις.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 12.1
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Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να προσφέρουν κατάλληλα εργαλεία

για τον εκσυγχρονισµό της Παιδείας και της Εκπαίδευσης. Η κατάλ-

ληλη χρήση υπολογιστών µπορεί να αλλάξει τους παραδοσιακούς

τρόπους διδασκαλίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι µαθητές

έχουν δυσκολίες στην κατανόηση σχετικών εννοιών και εφαρµογών

ή τυχαίνει να βρίσκονται µακριά από τα εκπαιδευτικά κέντρα. ∆ια-

τυπώστε συνοπτικά την άποψή σας για τη χρήση των νέων τεχνολο-

γιών και υπολογιστών στην Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην περί-

πτωση της διδασκαλίας των Μαθηµατικών. 

Χρησιµοποιήστε όχι περισσότερες από 200 λέξεις.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 12.2

Η τεχνολογική βελτίωση των υπολογιστών και επικοινωνιών µε την

«επανάσταση» των πληροφοριών έχει επιτρέψει την υλοποίηση πολ-

λών οραµάτων κοινωνικής συµµετοχής για ανάπτυξη, παραγωγικό-

τητα και εφευρετικότητα. Να διατυπώσετε συνοπτικά την άποψή σας

για τις δηµιουργούµενες τεχνικές αλλαγές, τον τεχνολογικό αντα-

γωνισµό και τις σχετικές επιδράσεις στη διεθνή οικονοµία. Χρησι-

µοποιήστε όχι περισσότερες από 200 λέξεις.

Τη δική µας άποψη θα τη βρείτε στο τέλος του κεφαλαίου.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 12.3
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� Η εποχή της Πληροφορικής είναι µια συνεχής ιστορία επιτευγµά-

των, εξελίξεων και συνεργασιών, όπου η ικανότητα και η φαντα-

σία παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Οι τεράστιες ταχύτητες επεξεργα-

σίας πληροφοριών σε συνδυασµό µε την κατάργηση των δεσµευ-

τικών χρονικών ορίων των αποστάσεων και την κατανίκηση των

χρονοβόρων επαναλήψεων επιταχύνουν την αλληλεπίδραση των

νέων τεχνολογιών και των ανθρώπινων πρακτικών.

� Η επικέντρωση σύνθετων και αλληλοσχετιζόµενων τεχνολογιών

αναµένεται να επιφέρει οικονοµικές, εµπορικές και κοινωνικές

αλλαγές. Πρακτικά δεν υπάρχει τοµέας δραστηριοτήτων ο οποίος

δεν επηρεάζεται από τις νέες τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες υπολο-

γιστών και επικοινωνιών αυτο�µεταβάλλονται, ενώ επηρεάζουν

ολόκληρη τη δοµή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

� Οι νέες τεχνολογίες της τρίτης χιλιετηρίδας αντιµετωπίζουν το

πρόβληµα της «αφθονίας των πληροφοριών», που θεωρείται ότι

έχει φθάσει ιστορικά στο µεγαλύτερο µέγεθός της.

� Η αφθονία πληροφοριών είναι φυσική συνέπεια της προόδου, που

για να αξιοποιηθεί πρέπει να χρησιµοποιηθεί σωστά µε χρήση

κατάλληλων τεχνολογιών. Η αξία της πληροφορίας δεν αυξάνεται

απλά µε τη χρήση αλλά µε την προσεκτική και έγκαιρη/γρήγορη

χρήση.

� Οι υπολογισµοί και επικοινωνίες επαναδηµιουργούν και διαµορ-

φώνουν διεθνείς και παγκόσµιες αγορές, έτσι ώστε να είναι δια-

θέσιµες για ποικιλόµορφα είδη συναντήσεων και ακροατηρίων.

� Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν µία νέα περιοχή έρευνας και ανά-

πτυξης, και δηµιουργούν νέες κατηγορίες προβληµάτων, που σχε-

τίζονται µε τον κόσµο σχεδίων µάθησης και επανάληψης, π.χ. επε-

ξεργασία οµιλίας, εικόνων, ενόρασης κτλ.

2 5 7™ À ¡ √ æ ∏



2 5 8 K E º A § A I O  1 2 :  À ¶ √ § √ ° π ™ ∆ ∂ ™  ∫ ∞ π  K √ π ¡ ø ¡ π ∞ :  ¶ ∞ ƒ √ ¡  ∫ ∞ π  M ∂ § § √ ¡

BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·

[12.1] ABSHIRE G.M.: The impact of Computers on Society and

Ethics: a bibliography, Creative Computing, Morristow, NJ,

1980

[12.2] ARBIB M.A.: Computers and the Cybernetic Society,

Academic Press, NY, 1977

[12.3] ASHHERST F.G.: Pioneers of Computing, Miller Ltd.,

London, 1983

[12.4] DERTOUZOS M.L., MOSES L. (Eds): The Computer Age: a

twenty year view, MIT Press, Cambridge, Mass, 1979

[12.5] DROMEY G.: How to solve it by Computers, Prentice�Hall,

London, 1982

[12.6] FRATES J., MOLDRUP W.: Computers and Life: an

integrative approach, Prentice�Hall, NJ, 1983

[12.7] LAVER M.: Computers and Social Change, Cambridge

University Press, 1980

[12.8] METROPOLIS N., SHARP D.H., WORLTON W.J., AMES

K.R. (Eds): Frontiers of Supercomputing, Univ. California

Press, Berkeley, 1986

[12.9] SANDERS D.H.: Computers and Society, McGraw�Hill, NY,

1980

[12.10] SAVAGE S.E.: Models of Computation: Exploring the

Power of Computing, Addison�Wesley, 1998

[12.11] STERLING L., MESSINA P., SMITH R.H.: Enabling

Technologies for petaflop Computing, The MIT Press,

Cambridge, Mass, 1995

[12.12] WESTIN A.: Information Technology in a Democracy,

Harvard University Press, Cambridge, MA, 1971



E›ÏÔÁÔ˜

Φίλε αναγνώστη, το σύντοµο αυτό εισαγωγικό ταξίδι γνώσης στον

σύγχρονο κόσµο των Υπολογιστών και της Πληροφορικής έχει εδώ

τελειώσει. Θυµήσου όµως ότι µε τις βασικές και θεµελιώδεις γνώσεις

που έχεις αποκτήσει µπορείς τώρα να πραγµατοποιήσεις νέα ενδια-

φέροντα παρόµοια ταξίδια σε εξειδικευµένα πεδία και γνωστικά αντι-

κείµενα της Επιστήµης Υπολογιστών και Πληροφορικής που εσύ θα

επιλέξεις.

Συνέχισε λοιπόν την απόκτηση της Γνώσης µε αυτά τα ταξίδια στο

συναρπαστικό κόσµο των Υπολογιστών, που στην αρχή της νέας χιλιε-

τίας τους θεωρούµε ως τα πλέον αφοµοιωµένα και χρήσιµα εργαλεία

στην επ' αγαθώ υπηρεσία της Ανθρωπότητας.

Γνώση και όραµα θεωρούνται βασικά πνευµατικά εφόδια για την εξε-

λικτική πορεία του ανθρώπινου γένους. Θυµήσου επίσης ότι το όραµα

ενός ατόµου δεν µπορεί να κατανοηθεί πλήρως από εκείνους που έρχο-

νται µετά και βλέπουν µόνο τα αποτελέσµατα του οράµατος. Ο Ορα-

µατιστής βλέπει στην αρχή ό,τι δεν υπάρχει και µπορεί να γίνει, ακού-

ει συχνά αµφιβολίες, αντιρρήσεις και διαφωνίες. Για να υλοποιηθεί το

όραµα, για να εµπνευσθούν άλλοι που θα εργασθούν γι' αυτό και για

να ξεπερασθούν οι αµφισβητήσεις και οι διαφωνίες, απαιτούνται επι-

µονή, υποµονή και συνεχής αγώνας.

Ηλίας Α. Λυπιτάκης

Αθήνα, Αύγουστος 1999





1.1 

Όλοι οι παραπάνω ορισµοί είναι σωστοί. Σηµειώνεται ότι ο όρος Επι-

στήµη Υπολογιστών χρησιµοποιείται κύρια σε Η.Π.Α. και Βρετανία,

ενώ ο όρος Πληροφορική σε κεντρο�Ευρωπαϊκά κράτη.

1.2 

Σωστές απαντήσεις είναι η (ε) ή η (α), (γ), (δ).

(α) Σωστά! Το δυαδικό ψηφίο 1 δηλώνεται µε την παρουσία ενός ηλε-

κτρικού παλµού, ενώ το 0 δηλώνεται αντίστοιχα µε την απουσία

ενός ηλεκτρικού παλµού.

(β) Αυτό είναι λάθος. Τα δυαδικά ψηφία δεν παίρνουν ενδιάµεσες

τιµές µεταξύ 0 και 1.

(γ) Σωστά! Τα δυαδικά ψηφία είναι 0 και 1.

(δ) Σωστά! Οι συνδυασµοί δυαδικών ψηφίων (σειρές από bits) αντι-

προσωπεύουν χαρακτήρες και λέξεις του υπολογιστή.

(ε) Πολύ σωστά!! Αυτή είναι η ολοκληρωµένη σωστή απάντηση.

(ζ) Αυτό είναι λάθος, γιατί τα δυαδικά ψηφία δεν παίρνουν ενδιάµε-

σες τιµές µεταξύ 0 και 1. 

1.3 

Η σωστή απάντηση είναι «µεταφράζουν χαρακτήρες σε δυαδικούς αριθ-

µούς (είσοδος) και δυαδικούς σε αναγνώσιµους χαρακτήρες (έξοδος)».

1.4 

Η σωστή απάντηση είναι: Ταχύτητα, Ακρίβεια, Μνήµη, Λειτουργικό-

τητα, Αυτοµατισµός. Αν απαντήσατε σωστά, πολύ καλά! ∆ιαφορετι-

κά, ξαναπροσπαθήστε µέχρι να τα καταφέρετε.

1.5 

Η σωστή απάντηση είναι: απόδοση πληροφοριών, µετακίνηση δεδο-

µένων στη CPU, εκτέλεση αριθµητικών λειτουργιών και εκτέλεση λει-

τουργιών σύγκρισης. Η ανάκτηση/ανάλυση πληροφοριών και η επε-

ξεργασία δεδοµένων αποτελούν γενικές λειτουργικές διαδικασίες.

1.6

(α) ψηφιακοί, αναλογικοί, υβριδικοί, (β) γενικού και ειδικού σκοπού,
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(γ) επιστηµονικών εφαρµογών και διαχειριστικών εφαρµογών, (δ) προ-

σωπικοί, σταθµοί εργασίας, εξυπηρετητές (servers).

1.7

Η σωστή απάντηση είναι: 

Μαθηµατικά Υπολογιστών, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Τεχνολογία Λογι-

σµικού, Επεξεργασία Εικόνων, Αναγνώριση Σχεδίων.

1.8

Η σωστή απάντηση είναι: 

Αριθµητική Ανάλυση, ∆ιακριτά Μαθηµατικά, Μαθηµατικό Λογισµι-

κό, Πιθανότητες & Στατιστική. Αν δεν απαντήσατε σωστά, επιχειρή-

στε ξανά µετά από µία δεύτερη ανάγνωση του κειµένου.

1.9

Η σωστή απάντηση είναι: Τεχνικές προγραµµατισµού, Τεχνολογία

λογισµικού, Γλώσσες προγραµµατισµού, Λειτουργικά συστήµατα. Η

Τεχνητή Νοηµοσύνη και η Επεξεργασία Κειµένων ανήκουν στις

Μεθοδολογίες Υπολογισµών, ενώ τα ∆ίκτυα και η Αρχιτεκτονική Επε-

ξεργαστών ανήκουν στην Οργάνωση Υπολογιστικών Συστηµάτων.

Αν δεν τα πήγατε καλά, µην απογοητεύεστε. Με λίγη ακόµη προσπάθεια

και επανάληψη θα τα καταφέρετε.

2.1

Η σωστή απάντηση είναι: συσκευές εισόδου, κύρια µνήµη, συσκευές

εξόδου, συσκευές αποθήκευσης πληροφοριών. Αν απαντήσατε σωστά,

πολύ καλά! ∆ιαφορετικά ξαναπροσπαθήστε µέχρι να τα καταφέρετε.

2.2.

Η σωστή απάντηση είναι: επικοινωνία µε κύρια µνήµη, έλεγχος λει-

τουργιών, εκτέλεση αριθµητικών και συγκριτικών πράξεων. 

2.3. 

Η σωστή απάντηση είναι η (δ). Στο δεκαεξαδικό σύστηµα οι αριθµοί του

10, 11, 12, 13, 14, 15 παρίστανται αντίστοιχα από τα A, B, C, D, F, E.
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2.4 

Ο αντίστοιχος δεκαδικός αριθµός του δυαδικού 1101 1011<2> είναι:

1101 1011<2> = 

= 1 ¥  27 + 1 ¥  26 + 0 ¥  25 + 1 ¥  24 + 1 ¥  23 + 0 ¥  22 + 1 ¥  21 + 1 ¥  20 =

= 219<10>

Ο αντίστοιχος δεκαδικός αριθµός του οκταδικού 743.52<8> είναι:

743.40<8> = 7 ¥  82 + 4 ¥  81+ 3 ¥  80 + 4 ¥ 8�1 + 0 ¥  8�2 = 483.5<10>

Ο αντίστοιχος δεκαδικός αριθµός του δεκαεξαδικού 3E9F<16> είναι:

3E9F<16> = 3 ¥  163 + 14 ¥  162 + 9 ¥  161 + 15 ¥  160 = 33951<10>

2.5 

Η µετατροπή του δεκαδικού 2004<10> σε αντίστοιχο δυαδικό γίνεται, εκτε-

λώντας τις διαδοχικές διαιρέσεις του δεδοµένου αριθµού µε 2 και σηµει-

ώνοντας τα αντίστοιχα πηλίκα και υπόλοιπα, µε τον ακόλουθο τρόπο:

2004 1002   501   250   125   62   31   15   7   3   1   0

0     0       1        0     1     0   1    1   1   1   1 

οπότε το αποτέλεσµα, γράφοντας τα παραπάνω υπόλοιπα µε ανά-

στροφη τάξη είναι 2004<2> = 111 1101 0100<2>

Η µετατροπή του 44.6875<10> σε αντίστοιχο δυαδικό γίνεται ανάλογα

µε τον ακόλουθο τρόπο:

ακέραιος 44 δεκαδικό µέρος 0.6875

44 0.6875

22 0 ¥  2

11 0 1.3750

5 1 ¥  2

2 1 0.7500

1 0 ¥  2

0 1 1.5000

¥  2

1.0000

Συνεπώς 44<10> = 10 1100<2> και 0.6875<10> = 0.1011<2>, 

οπότε 44.6875<10> = 10 1100.1011<2>.
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2.6

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. Η ολοκληρωµένη σωστή απάντηση

είναι η (ε).

2.7 

Τα βασικά µέρη µίας οδηγίας υπολογιστή είναι: Λειτουργία (Κώδικας)

και ∆ιεύθυνση (Θέση).

2.8 

Οι τρεις βασικές κατηγορίες µνηµών ανάγνωσης είναι PROM,

EPROM, EEPROM. Αν δεν απαντήσατε σωστά, επιχειρήστε ξανά

µετά από προσεκτική µελέτη της ενότητας 2.5.

2.9 

Η σωστή απάντηση είναι: TTL, ECL, MOS, I2L, CMOS, GaAs

2.10 

Τα τέσσερα λογικά κυκλώµατα που ανήκουν στα συνδυαστικά κυκλώ-

µατα είναι: πλήρης δυαδικός αθροιστής, αποκωδικοποιητής, πολυ-

πλέκτης, κύκλωµα διαδρόµου.

2.11

IR

DR

PC

AR

OUTR

TR

INPR

AC

Kαταχωρητής αποθήκευσης

Kαταχωρητής οδηγιών

Kαταχωρητής διεύθυνσης

Kαταχωρητής προγράµµατος

Kαταχωρητής εισόδου

Kαταχωρητής συσσώρευσης

Kαταχωρητής εξόδου

Προσωρινός καταχωρητής

Αν όλες οι αντιστοιχίες σας είναι σωστές, συγχαρητήρια! Τώρα γνωρί-

ζετε τους τύπους καταχωρητών και τους αντίστοιχους συντετµηµένους

όρους τους. Αν τα βέλη σας δεν πέτυχαν τους σωστούς στόχους, δοκι-
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µάστε εκ νέου, αφού πρώτα µελετήσετε προσεκτικά το εδάφιο 2.5.2.

2.12 

Οι τρεις κατηγορίες οδηγιών υπολογιστή είναι οδηγίες αναφοράς�µνή-

µης, οδηγίες αναφοράς�καταχωρητών, οδηγίες εισόδου/εξόδου.

Αν απαντήσατε σωστά, πολύ καλά! ∆ιαφορετικά, ξαναπροσπαθήστε µετά

από επανάληψη της σχετικής ενότητας µέχρι να τα καταφέρετε.

3.1 

Οι τρεις βασικοί τρόποι αναγνώρισης σηµείων και χαρακτήρων είναι:

ανάγνωση σηµείων, MICR, OCR. DMA είναι η τεχνική µεταφοράς

για την άµεση προσπέλαση µνήµης, ενώ WORM είναι µία κατηγορία

µαγνητο�οπτικών δίσκων.

3.2 

Η σωστή απάντηση είναι η (γ). Αν δεν απαντήσατε σωστά, επαναλά-

βατε προσεκτικά την ενότητα 3.3 και ξαναπροσπαθήστε.

3.3 

Οι πέντε παράγοντες αξιολόγησης βοηθητικών µνηµών είναι: χωρη-

τικότητα, χρόνος προσπέλασης, ταχύτητα προσπέλασης, φυσικό µέγε-

θος, κόστος. Αν δεν απαντήσατε σωστά, επιχειρήστε ξανά µετά από µία

δεύτερη προσεκτική ανάγνωση του κειµένου.

3.4 

Τα τέσσερα σύγχρονα εύχρηστα µαγνητικά µέσα αποθήκευσης πλη-

ροφοριών σε µικροϋπολογιστές είναι: σκληρή κάρτα (µε δίσκο) [για

εσωτερική αποθήκευση], δισκέτα και CD [για εξωτερική αποθήκευ-

ση), έξυπνες κάρτες.

3.5 

Η σωστή απάντηση είναι: οχήµατα (buses) µνήµης, ειδικούς ελεγκτές

(DMA controllers). 

Αν απαντήσατε σωστά, πολύ καλά! ∆ιαφορετικά, προσπαθήστε πάλι έως

ότου τα καταφέρετε.
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4.1 

Οι τέσσερις βασικοί παράγοντες της σύγχρονης «επανάστασης» των

πληροφοριών είναι: ψηφιακά ρεύµατα ήχων�εικόνων�κειµένων, λογι-

σµικό γενικών υπηρεσιών, χρήση διαλογικών πολυµέσων, κίνηση σε

δίκτυα υπολογιστών.

Αν απαντήσατε σωστά, πολύ καλά! ∆ιαφορετικά µελετήστε πάλι το κεί-

µενο και ξαναπροσπαθήστε να απαντήσετε.

4.2. 

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. Η ολοκληρωµένη σωστή απάντηση

είναι η (ε).

4.3 

Η σωστή απάντηση είναι η (ε).

4.4 

Η σωστή απάντηση είναι η (δ). Αυτό είναι ένα παράδειγµα «ιδεατών»

ηθοποιών.

4.5 

Οι πέντε παράγοντες ενός ταξιδιού στο σύγχρονο κόσµο των υπολογι-

στών είναι: οδηγοί�χρήστες, µέσα (οχήµατα), δρόµοι, υπηρεσίες, βόλτα.

4.6 

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

5.1 

Η σωστή απάντηση είναι η (α).

5.2 

Η σωστή απάντηση είναι η (γ).

5.3 

Οι τέσσερις κατηγορίες εφαρµογών γλωσσών προγραµµατισµού είναι:

επιστηµονικές, εµπορικές, ειδικής χρήσης, αλληλεπίδρασης. 
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Αν δεν απαντήσατε σωστά, επιχειρήστε ξανά µετά από µία προσεκτική

επανάληψη της ενότητας 5.4.

5.4 

Η σωστή απάντηση είναι η (ε).

5.5 

Ο µεταγλωττιστής µετατρέπει τον πηγαίο κώδικα σε κώδικα µηχανής

µε συντακτικό έλεγχο του προγράµµατος, ο διερµηνέας µετατρέπει τον

πηγαίο κώδικα γραµµή προς γραµµή κατά την εκτέλεση χωρίς να δηµι-

ουργεί εκτελέσιµο πρόγραµµα, ο συµβολοµεταφραστής µεταφράζει τις

εντολές ενός προγράµµατος συµβολικής γλώσσας προγραµµατισµού

σε αντίστοιχες εντολές προγράµµατος γλώσσας µηχανής.

5.6 

Οι δύο γλώσσες που χρησιµοποιούν αρχές ενορατικού προγραµµατι-

σµού είναι: η Visual BASIC και η Visual C++.

5.7 

Η λανθασµένη πρόταση είναι η (β).

5.8 

Η σωστή απάντηση είναι: διαδικασιακός, ενορατικός και αντικειµε-

νοστρεφής προγραµµατισµός. Αν απαντήσατε σωστά, πολύ καλά! ∆ια-

φορετικά, ξαναπροσπαθήστε µέχρι να τα καταφέρετε.

5.9 

Η σωστή απάντηση είναι: κληρονοµικότητα, πολυµορφισµός και

ενδοπερίβληµα.

5.10 

Οι λανθασµένες απαντήσεις είναι η (β) και η (γ).

5.11

Η σωστή απάντηση για τις επτά διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης προ-

γραµµάτων είναι: Αλγόριθµος (µέθοδος λύσης), διάγραµµα δοµής
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(βοηθητικό εργαλείο προγραµµατισµού), κωδικοποίηση (το πρό-

γραµµα σε επιλεγµένη γλώσσα προγραµµατισµού), προετοιµασία

εισόδου (διαδικασίες άµεσης εισόδου δεδοµένων και προγράµµατος

από τις µονάδες εισόδου), µεταγλώττιση (έλεγχος συντακτικών λαθών

και τελικά µετατροπή του πρωτογενούς προγράµµατος σε γλώσσα

µηχανής), διόρθωση (διαδικασία αποµάκρυνσης συντακτικών σφαλ-

µάτων), δοκιµή (διαδικασία εντοπισµού τυχόν λαθών λογικής στο πρό-

γραµµα µε διαδοχικές εκτελέσεις του προγράµµατος µε σειρά επιλεγ-

µένων δεδοµένων). 

Η µοντελοποίηση και πολυπλοκότητα είναι αντίστοιχα υποκατηγορίες

των γνωστικών αντικειµένων Πληροφορικής: Μεθοδολογίες Υπολο-

γισµών και Θεωρίας Υπολογισµών. Η επεξεργασία δεδοµένων αναφέ-

ρεται γενικά σε µετασχηµατισµούς δεδοµένων που εκτελούνται µε

βοήθεια υπολογιστών για να προκύψουν τα επιθυµητά αποτελέσµα-

τα. Το γράφηµα είναι µία δοµή που αποτελείται από ένα σύνολο σηµεί-

ων και ένα σύνολο ακµών που ενώνουν µερικά ή όλα τα σηµεία του.

Η αναδροµικότητα αναφέρεται σε σχέσεις ή συναρτήσεις που χρησι-

µοποιούν τις ίδιες σχέσεις ή συναρτήσεις στον ορισµό τους.

5.12

Η σωστή απάντηση είναι: δενδροειδή διαγράµµατα (βοηθητικά εργα-

λεία σχεδιασµού προγραµµάτων µε λεπτοµερή περιγραφή), διαγράµ-

µατα HIPO (διαγράµµατα ιεραρχίας και εισόδου�διεργασίας�εξόδου,

που χρησιµοποιούν διαγραµµατικές τεχνικές για την άµεση παρου-

σίαση των σχέσεων µεταξύ εισόδου�εξόδου των δεδοµένων µε περι-

γραφή των απαιτουµένων διαδικασιών επεξεργασίας), διαγράµµατα

Warnier�Orr, (διαγράµµατα λογικής µε γενική περιγραφή), διαγράµ-

µατα δοµής (βοηθητικά εργαλεία σχεδιασµού προγραµµάτων λογι-

κής�γενικής περιγραφής που χρησιµοποιούν προτάσεις για την απα-

ρίθµηση των κυριότερων στόχων του προγράµµατος), πίνακες απο-

φάσεων (διαγραµµατικές τεχνικές µε λεπτοµερή περιγραφή που προσ-

διορίζουν ή περιγράφουν τις πράξεις ή ενέργειες που πρέπει να εκτε-

λεστούν όταν ισχύουν ορισµένοι συνδυασµοί συνθηκών). 

Οι λογικές πύλες είναι κυκλώµατα για εκτέλεση αριθµητικών πράξε-

ων, ενώ τα βοηθητικά προγράµµατα είναι λογισµικό για εκτέλεση στοι-

χειωδών εργασιών που χρειάζονται συχνά πολλοί χρήστες.
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6.1 

Η σωστή απάντηση είναι: µαζική επεξεργασία (batch processing)

[συγκεντρωτική επεξεργασία που αναφέρεται γενικά στην επεξεργα-

σία οµάδων οµοειδών δεδοµένων ή δεσµών δεδοµένων µε βάση ορι-

σµένη χρονική περίοδο], πολυπρογραµµατισµός (multiprogramming)

[επιτρέπει σε περισσότερα από ένα προγράµµατα να ευρίσκονται την

ίδια στιγµή στην κεντρική µνήµη διαιρώντας το χρόνο της CPU µετα-

ξύ περισσοτέρων της µίας εργασιών εκµεταλλευόµενη τον άεργο

χρόνο της], διαµερισµός χρόνου ή χρονοµερισµός (time sharing)

[επιτρέπει απευθείας επικοινωνία µε τον υπολογιστή, όπου ένας αριθ-

µός χρηστών µοιράζεται από κοινού διαθέσιµα µέσα και πόρους του

υπολογιστικού συστήµατος σύµφωνα µε καθορισµένους χρονικούς

συντελεστές που είναι αφιερωµένοι σε κάθε χρήστη. Η µοναδική CPU

εξυπηρετεί έναν αριθµό χρηστών µέσω διαλογικών τερµατικών κατα-

µερίζοντας τον χρόνο της], πραγµατικός χρόνος (real time) [δίνει µία

σχεδόν άµεση απάντηση όταν δεχθεί κατάλληλα δεδοµένα και η επε-

ξεργασία δεδοµένων γίνεται αρκετά γρήγορα, έτσι ώστε να µπορούν

να εκτελεστούν επιπρόσθετες διορθωτικές ενέργειες στα αποτελέ-

σµατα]. Πολυεπεξεργασία είναι η κατάσταση στην οποία πολλές CPU

εκτελούν περισσότερες από µία εργασίες συγχρόνως. ∆ίκτυο Υπολο-

γιστών είναι ένα σύνολο διασυνδεδεµένων ανεξάρτητων και αυτόνο-

µων υπολογιστών που επικοινωνούν άµεσα µεταξύ τους.

6.2 

Η σωστή απάντηση είναι: διαχείριση µνήµης, εκτέλεση βοηθητικών

λειτουργιών, διεπαφή µε µεταφραστές. Ο πολυπρογραµµατισµός και

η πολυεπεξεργασία είναι διαδικασίες που ελέγχονται από το λογισµι-

κό συστηµάτων. Η «ασυµφωνία ταχυτήτων» αναφέρεται στις διαφο-

ρές ταχυτήτων CPU και µέσων εισόδου. Το λογισµικό συστηµάτων

χρησιµοποιεί τεχνικές ιδεατής µνήµης για να επεκτείνει την κύρια

µνήµη του συστήµατος. 

6.3 

Η σωστή απάντηση είναι: MVS, MS�DOS, TSO, VM, OS/2, UNIX. 

Word και TEX είναι επεξεργαστές κειµένων, ενώ Sun RISC είναι ένας

προηγµένος σταθµός εργασίας (advanced workstation).

2 6 9E I ™ A ° ø ° H  ™ T H N  E ¶ I ™ T H M H  T ø N  Y ¶ O § O ° I ™ T ø N

A·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ 
AÛÎ‹ÛÂˆÓ 
A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜



2 7 0 E I ™ A ° ø ° H  ™ T H N  E ¶ I ™ T H M H  T ø N  Y ¶ O § O ° I ™ T ø N

6.4 

Τα πλεονεκτήµατα της κατανεµηµένης επεξεργασίας είναι ότι συν-

δυάζει τα πλεονεκτήµατα της κεντρικής και αποκεντρωµένης επεξερ-

γασίας, συµβαδίζει µε την ανάπτυξη των φορέων, ολοκληρώνει τα

πληροφοριακά συστήµατα, απαιτεί ειδικό υλικό και έλεγχο λογισµι-

κού και τα συστήµατα που τη χρησιµοποιούν θεωρούνται περισσότε-

ρο ασφαλή επειδή έχουν προσπέλαση περισσότεροι χρήστες.

Σε ένα σύστηµα δικτύου θεωρείται κανονική διαδικασία η µεταφορά

υπολογιστικών προβληµάτων από ένα τοπικό κέντρο (κόµβο) σε άλλα

κέντρα όπου υπάρχουν ιδιαίτερες ευκολίες ή πληροφορίες που ο χρή-

στης δεν έχει στο τοπικό του κέντρο. Σε ένα κατανεµηµένο σύστηµα

ο χρήστης περιµένει το µεγαλύτερο µέρος του έργου του να εκτελε-

στεί στο τοπικό του κέντρο.

7.1 

Οι σωστές απαντήσεις είναι οι εξής:

[3] πολυπρογραµµατισµός [2] τρανζίστορς   [1] λυχνίες κενού

[3] ολοκληρωµένο κύκλωµα [5] VLSI [3] χρονοµερισµός (TS)

[3] ιδεατή µνήµη [4] MOS [4] LSI

[6] βιο�κυκλώµατα [4] ηµιαγωγοί [4] φυσαλίδες µνήµης

7.2 

Οι σωστές απαντήσεις για τα µέσα και τις τεχνικές αποθήκευσης πλη-

ροφοριών σε υπολογιστές δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς (µε τον

αντίστοιχο αριθµό γενιάς σηµειωµένο εντός παρενθέσεων) είναι οι εξής: 

(i) µέσα αποθήκευσης: ολοκληρωµένο κύκλωµα (3), µαγνητικές φυσα-

λίδες (4), ηµι�αγωγοί (4)

(ii) τεχνικές αποθήκευσης: µεγάλης�κλίµακας�ολοκλήρωση [LSI] (4),

ιδεατή µνήµη (4), πολύ�µεγάλης�κλίµακας�ολοκλήρωση [VLSI] (5)

8.1

Η σωστή απάντηση είναι: προετοιµασία πρωτογενών τεκµηρίων

(λήψη σχετικών γεγονότων και σχηµάτων και τοποθέτησή τους σε

πρωτογενή τεκµήρια� έγγραφα), είσοδος (µεταφορά δεδοµένων από
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τα πρωτογενή τεκµήρια σε κατάλληλο τύπο για εισαγωγή στον υπο-

λογιστή και έναρξη επεξεργασίας), επεξεργασία�έλεγχος (αριθµητι-

κές και λογικές πράξεις σε δεδοµένα που εκτελούνται από τη CPU µε

τα κυκλώµατα τα οποία διαθέτει), έξοδος (παρουσίαση αποτελεσµά-

των για το χρήστη στις µονάδες εξόδου), αποθήκευση δεδοµένων

(διατήρηση αποτελεσµάτων της επεξεργασίας συνόλου δεδοµένων

συνήθως σε χώρους δευτερευουσών µνηµών για µελλοντική χρήση).

Πολυεπεξεργασία είναι η τεχνική επεξεργασίας δεδοµένων που επι-

τρέπει σε συστήµατα µε πολλούς επεξεργαστές ίσης υπολογιστικής

ισχύος και µε δυνατότητα προσπέλασης σε διάφορα αυτόνοµα τµή-

µατα µνήµης να διαθέτουν το φόρτο επεξεργασιών µεταξύ επεξεργα-

στών µε άµεση συνέπεια τη µείωση υπερφόρτωσης του συστήµατος.

Πολυπρογραµµατισµός είναι η τεχνική επεξεργασίας δεδοµένων που

επιτρέπει χρησιµοποίηση όλων των µέσων του υπολογιστή από αριθ-

µό προγραµµάτων που ευρίσκονται ταυτόχρονα στην κύρια µνήµη.

Παράλληλοι υπολογισµοί είναι οι υπολογισµοί που εκτελούνται από

συστήµατα πολυεπεξεργασίας, τα οποία διαθέτουν µεγάλο πλήθος επε-

ξεργαστών, που χρησιµοποιούνται συνήθως για επίλυση πολύπλοκων

υπολογιστικών προβληµάτων (πολύ) µεγάλης τάξης.

Αν δεν απαντήσατε σωστά, επαναλάβατε προσεκτικά την ενότητα 8.1.

8.2

Τα συστήµατα πολυεπεξεργασίας διαθέτουν µεγάλο πλήθος επεξερ-

γαστών που χρησιµοποιούνται εκτεταµένα για παράλληλους υπολο-

γισµούς. Τα συστήµατα πολλαπλών διεργασιών παρέχουν τη δυνατό-

τητα σε ένα πρόγραµµα να δηµιουργεί διεργασίες που εκτελούνται

ταυτόχρονα από τον υπολογιστή.

8.3

Η σωστή απάντηση είναι: δηµιουργία, προσπέλαση, χειρισµός�συντή-

ρηση, παραγωγή και οργάνωση αρχείων. Το µαθηµατικό λογισµικό

αναφέρεται στη δηµιουργία αποδοτικών και ακριβέστερων αλγορίθ-

µων για την επίλυση υπολογιστικών προβληµάτων, σε τεχνικές ανά-

λυσης των αλγορίθµων αυτών και την αντίστοιχη υλοποίησή τους.

Πολυεπεξεργασία είναι η τεχνική επεξεργασίας δεδοµένων που επι-

τρέπει τη διανοµή του φόρτου επεξεργασίας µεταξύ των διαθέσιµων
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επεξεργαστών. Πολυπρογραµµατισµός είναι η τεχνική επεξεργασίας

δεδοµένων που επιτρέπει χρησιµοποίηση όλων των µερών του υπο-

λογιστή από αριθµό προγραµµάτων που ευρίσκονται ταυτόχρονα στην

κύρια µνήµη.

8.4

Οι σωστές απαντήσεις είναι: βάσεις δεδοµένων, επεξεργασία κειµέ-

νων, λογιστικές καταστάσεις (spreadsheets), συστήµατα υποστήριξης

αποφάσεων.

9.1

Η σωστή απάντηση είναι: ιεραρχικές, δικτυακές, σχεσιακές, αντικει-

µενοστρεφείς. Μετα�αρχείο είναι ένα ειδικό αρχείο ελέγχου, που περι-

γράφει άλλα αρχεία. Πλειάδες είναι οι εγγραφές που αντιστοιχούν στις

γραµµές ενός σχεσιακού πίνακα. MIS είναι ένα σύστηµα διαχείρισης

πληροφοριών σχεδιασµένο σύµφωνα µε την αρχή της «καθοδικής»

προσέγγισης, ενώ το έµπειρο σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί ως ένας

τύπος εξειδικευµένου MIS.

9.2

Η σωστή απάντηση είναι: λεξικό, γλώσσα ορισµού, γλώσσα χειρι-

σµού, χρήσιµα προγράµµατα, δηµιουργός εφαρµογών. Το MIS είναι

ένα σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών. Η βάση γνώσης και µηχανή

εξαγωγής συµπερασµάτων είναι µέρη ενός έµπειρου συστήµατος.

9.3

Η σωστή απάντηση είναι: βάση γνώσης (βασικά µεταφράζει τις γνώ-

σεις εµπειρογνωµόνων σε κανόνες και στρατηγικές), µηχανή εξαγω-

γής συµπερασµάτων (µηχανισµός λογικής επεξεργασίας), ανθρώπι-

νο ενδιάµεσο (είναι συνήθως ένα µέσο προσαρµογής µιας φυσικής

γλώσσας), υποσύστηµα απόκτησης γνώσεων (βοηθά στον ορισµό

και κωδικοποίηση της ικανότητας επίλυσης προβληµάτων και επιτρέ-

πει την εισαγωγή/εξαγωγή γνώσεων στο σύστηµα), και υποσύστηµα

εξηγήσεων (περιγράφει στους χρήστες γιατί το σύστηµα έχει επιλέξει

να ρωτήσει ορισµένες ερωτήσεις ή πώς έφθασε σε ορισµένα συµπε-

ράσµατα).
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Το DBMS είναι το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. SQL είναι

µία δοµηµένη γλώσσα ερωτήσεων, ενώ DSS είναι ένα σύστηµα στή-

ριξης αποφάσεων. 

9.4

Οι τέσσερις βασικές φάσεις ανάπτυξης ενός έµπειρου συστήµατος

είναι: ορισµός προβλήµατος, ανάπτυξη πρωτοτύπου, σχεδιασµός ολο-

κληρωµένου συστήµατος, υλοποίηση και συντήρηση του συστήµατος.

Πολυεπεξεργασία είναι η κατάσταση στην οποία πολλές CPU εκτελούν

περισσότερες από µία εργασίες συγχρόνως. Γλώσσα οικονοµικού σχε-

διασµού είναι ένα ειδικό εργαλείο για την επίλυση κατηγοριών προ-

βληµάτων ή δηµιουργία οικονοµικών/εµπορικών εφαρµογών. ∆οµηµέ-

νη γλώσσα ερωτήσεων (SQL) είναι µία πρότυπη γλώσσα χειρισµού

δεδοµένων (ερωτήσεων/απαντήσεων). Η υψηλού επιπέδου γλώσσα

προγραµµατισµού χρησιµοποιείται κύρια στα συστήµατα διαχείρισης

βάσεων δεδοµένων (DBMS) και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να

υλοποιήσουν εφαρµογές µε µορφή ερωτήσεων προς τον υπολογιστή.

Εάν έχετε δώσει τις σωστές απαντήσεις, τότε συγχαρητήρια! Αν δεν απα-

ντήσατε σωστά, επιχειρήστε ξανά µετά από προσεκτική επανάληψη της

ενότητας 9.2.

10.1

Οι τέσσερις κύριες εφαρµογές δικτύων υπολογιστών είναι: κατανεµη-

µένη επεξεργασία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προσπέλαση σε άλλα

δίκτυα και εξωτερικές υπηρεσίες συνδροµητών, τηλε�ανταλλαγές. Η

κατανεµηµένη επεξεργασία αναφέρεται στη µετάδοση υπολογιστικής

ισχύος σε όλα τα µέρη ενός οργανισµού από µία κεντρική εγκατάστα-

ση σε διάφορους χρήστες. Το e�mail χρησιµοποιείται κύρια για τη µετά-

δοση µηνυµάτων και υποµνηµάτων µέσω δικτύων σε άτοµα που µπο-

ρεί να ευρίσκονται σε πολύ µεγάλες αποστάσεις σε ελάχιστο χρόνο. Οι

τηλε ανταλλαγές αναφέρονται σε χρήση υπολογιστών για προσπέλα-

ση σε διάφορες βάσεις δεδοµένων οργανισµών/φορέων, προγραµµάτων

κτλ., εφόσον ο χρήστης βρίσκεται µακριά από τους οργανισµούς αυτούς.

Η κρυπτογράφηση είναι ένας κλασικός τρόπος ασφάλειας πληροφοριών,

που χρησιµοποιεί αλγορίθµους και αντίστοιχα κλειδιά που µετατρέπουν

τα κείµενα µηνυµάτων σε κωδικοποιηµένη µορφή πριν τοποθετηθούν
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σε τηλεπικοινωνιακές γραµµές. Η τεχνολογία «αυτοµατοποιηµένων γρα-

φείων» (office automation) παρέχει αποδοτικότερο τρόπο εργασίας,

καλύτερο φυσικό περιβάλλον και εργονοµικές θέσεις εργασίας.

10.2

Οι τρεις κυριότεροι τύποι τοπολογίας δικτύων είναι: δακτύλιος, αστέ-

ρας, όχηµα ή αρτηρία (bus). Η τοπολογία δένδρου και το πλήρες δια-

συνδεδεµένο πολύγωνο αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διασύνδε-

σης δικτύων υπολογιστών. EDI (Electronic Data Interchange) είναι η

ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων, δηλαδή η ανταλλαγή πληροφο-

ριών µεταξύ εµπορευόµενων συνεταίρων µέσω δικτύων. Τα δίκτυα

τοπικών περιοχών (LAN) και ευρέων περιοχών (WAN) αναφέρονται

σε βασικές κατηγορίες δικτύων.

10.3

Η σωστή απάντηση είναι: υπολογιστικές ατασθαλίες, προστασία αντι-

γραφής, έλεγχοι πρόσβασης χρηστών σε υπολογιστές, έλεγχοι για από-

κρυψη δεδοµένων, επιβεβαίωση αυθεντικότητας δικαιωµάτων χρήσης,

δηµιουργία αντιγράφων υποστήριξης, διαχωρισµός�επιµερισµός�

εναλλαγή δραστηριοτήτων υπαλλήλων, δηµιουργία µηχανισµών προ-

στασίας λογισµικού από φυσικές καταστροφές. Τα έξυπνα τηλέφωνα,

τα κυτταρικά τηλέφωνα και τα µηχανήµατα fax είναι σύγχρονα τεχνο-

λογικά µέσα επικοινωνίας.

11.1

Τα πολυµέσα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τουλάχιστον τρία από τα

ακόλουθα: αριθµητικά ή στατιστικά δεδοµένα, ακίνητες εικόνες, γρα-

φικά υπολογιστών, κινούµενα σχέδια, ηχητικά συστήµατα, κινούµε-

νες εικόνες. Οι πληροφορίες από τα παραπάνω θέµατα µπορούν να

συγκεντρωθούν, αποθηκευθούν, επεξεργασθούν και αναµεταδοθούν

ως δεδοµένα µέσα σε ένα σύστηµα πολυµέσων. Τα πολυµέσα απαι-

τούν από τους χρήστες να αλληλεπιδρούν µε την τεχνολογία και τις

πληροφορίες που παρέχονται κάθε χρονική στιγµή.

11.2

Οι τέσσερις βασικοί παράγοντες για την κατάλληλη επιλογή ενός
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εκπαιδευτικού συστήµατος πολυµέσων είναι: καθορισµός αναγκών,

συλλογή σχετικών στοιχείων, υπολογισµός κόστους υλικών, υπολογι-

σµός κόστους χρόνου απασχόλησης. Στη διαδικασία επιλογής πηγών

πολυµέσων διερευνούνται και άλλα βασικά ερωτήµατα, όπως π.χ.

καταλληλότητα εκπαιδευτικού περιεχοµένου, πηγές που υποστηρίζουν

έρευνα και διδασκαλία, αποδοτικότητα περιεχοµένων, δυνατότητες

προσπέλασης στο σύστηµα από πολλούς χρήστες, τρόποι σύγχρονης

διδασκαλίας και εκµάθησης, προθυµία συνεργασίας εκπαιδευτών και

εκπαιδευοµένων. Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις περιέχουν σε τακτική βάση

µεγάλο αριθµό διεθνών επιστηµονικών περιοδικών και βιβλίων, πολ-

λών περιοχών και αντικειµένων. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα άµε-

σης πρόσβασης στις εκδόσεις αυτές µέσω δικτύων και ανάκτησης πλη-

ροφοριών που τους ενδιαφέρουν.
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1.1

Η αλµατώδης ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήµης και τεχνολογίας των

υπολογιστών αναµένεται να επιδράσει σηµαντικά σε όλα τα γνωστι-

κά αντικείµενα της Πληροφορικής, που περιγράφονται συνοπτικά στην

τελευταία παράγραφο της Σύνοψης του πρώτου κεφαλαίου. Οι τερά-

στιες ταχύτητες επεξεργασίας πληροφοριών και η ουσιαστική κατάρ-

γηση των δεσµευτικών χωρο�χρονικών αποστάσεων θα επιταχύνουν

την αλληλεπίδραση των νέων τεχνολογιών και ανθρώπινων δραστη-

ριοτήτων. Ιδιαίτερα ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης αναµένεται να

έχουν τα γνωστικά αντικείµενα Υλικού και Λογισµικού, µε τη χρήση

βελτιωµένων µοντέλων παράλληλων υπολογιστών, υπερυπολογιστών

(των ταχύτερων σύγχρονων υπολογιστικών µηχανών), οπτικών και

νευρωνικών υπολογιστών, βιο�υπολογιστών, και µε ανάλογη ανά-

πτυξη του αντίστοιχου λογισµικού τους.

Σηµαντική ανάπτυξη αναµένεται να έχουν η Οργάνωση Υπολογιστών

(δίκτυα επικοινωνίας, νέες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών), οι Μεθο-

δολογίες υπολογισµών (µοντελοποίηση και εξοµοίωση, τεχνητή νοη-

µοσύνη, γραφικά υπολογιστών, επεξεργασία εικόνων). Η µελέτη των

πολύµορφων δοµών της γνώσης αναµένεται να οδηγήσει µε επιταχυ-

νόµενους ρυθµούς στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, που θα προσφέ-

ρουν κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση διαχείρισης, οικονοµίας,

εµπορίου, βιοµηχανίας και εκσυγχρονισµό παιδείας και εκπαίδευσης.

Το γνωστικό αντικείµενο των Μαθηµατικών υπολογισµών και τα

Μαθηµατικά Υπολογιστών (Computer Mathematics) αναµένεται επί-

σης να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ανάπτυξη σε συνδυασµό µε τα ακό-

λουθα πεδία και εφαρµογές: (i) τρισδιάστατα γραφικά, αναγνώριση οµι-

λίας, (ii) παράλληλοι και νευρωνικοί υπολογισµοί, συµβολικά Μαθη-

µατικά, (iii) µαζικοί παράλληλοι υπολογιστές και δίκτυα, (iv) τεχνολο-

γία λογισµικού µε νέες µεθόδους προγραµµατισµού που θα χρησιµο-

ποιούν τεχνικές πολυµέσων (multimedia) και αρχές γενετικών κωδίκων.

Τέλος ιδιαίτερη ανάπτυξη θα έχουν οι Εφαρµογές Υπολογιστών, ακο-

λουθώντας τις αντίστοιχες εξελίξεις Υλικού�Λογισµικού, σε όλο το

φάσµα επιστηµών� τεχνολογίας� τέχνης, καθώς επίσης τα Περιβάλλο-

ντα υπολογισµών, ειδικότερα τα περιβάλλοντα επίλυσης επιστηµονι-

κών προβληµάτων και ειδικών εφαρµογών, όπως π.χ. νέα εργαστήρια

µε παράλληλους υπολογισµούς, βιβλιοθήκες, προβλήµατα πρόγνωσης
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καιρού� βιοτεχνολογίας� γενετικής, στρατιωτικών εφαρµογών, δια-

στηµικών ταξιδιών. Η χρήση τεχνικών ιδεατής πραγµατικότητας (virtual

reality), µετά την εφαρµογή τους στην υλοποίηση ιδεατών βιβλιοθηκών,

µουσείων, πανεπιστηµίων, θα επεκταθεί στην κατασκευή διάφορων προ-

σεγγιστικών µοντέλων ιδεατών µικρόκοσµων και µακρόκοσµων. 

Εκτός από την ανάπτυξη των γνωστικών αντικειµένων που αναφέρ-

θηκαν, αναµένεται η δηµιουργία νέων µικτογενών συνδυασµών, αλλά

και ολοκληρωτικά νέων γνωστικών αντικειµένων της Πληροφορικής.

1.2

Ο θεµατικός κατάλογος του ACM περιλαµβάνει 37 περιοχές [οµάδες

ειδικών ενδιαφερόντων (SIGs)] τεχνολογίας πληροφοριών, οι οποίες

εντασσόµενες στα 11 βασικά γνωστικά αντικείµενα της Πληροφορι-

κής µπορούν να ταξινοµηθούν µε τον ακόλουθο τρόπο:

Υλικό: Computer Architecture (SIGARCH), Οργάνωση υπολογιστικών

συστηµάτων: Measurement and Evaluation (SIGMETRICS), Mobility

of Systems, Users, Data and Computing (SIGMOBILE), Security,

Audit and Control (SIGSAC)

Λογισµικό: Ada Programming Language (SIGAda), APL Programming

Language (SIGAPL), Microprogramming (SIGMICRO), Programming

Languages (SIGPLAN), Operating Systems (SIGOPS), Software

Engineering (SIGSOFT)

∆εδοµένα: Data Communications (SIGCOMM), Information Retrieval

(SIGIR), Knowledge Discovery in Data (SIGKDD), Management of

Data (SIGMOD)

Θεωρία υπολογισµών: Algorithms and Computational Theory (SIGACT)

Μαθηµατικά υπολογισµών: Numerical Mathematics (SIGNUM)

Συστήµατα πληροφοριών: Systems Documentation (SIGDOC),

Groupware (SIGGROUP), Management Information Systems (SIGMIS)

Μεθοδολογίες υπολογισµών: Simulation and Modeling (SIGSIM),

Symbolic and Algebraic Manipulation (SIGSAM), Artificial

Intelligence (SIGART), Computer Graphics (SIGGRAPH)

Εφαρµογές Υπολογιστών: Applied Computing (SIGAPP), Biometrical

Computing (SIGBIO), Computer and the Physically Handicapped
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(SIGCAPH), Design Automation (SIGDA), Multimedia (SIGMM),

Electronic Forum on Sound Technology (SIGSound), Hypertext,

Hypermedia and Web (SIGWEB)

Περιβάλλοντα υπολογισµών: Computers and Society (SIGCAS),

Computer Personnel Research (SIGCPR), Computer�Human

Interaction (SIGCHI), Computer Science Education (SIGCSE),

Computer Uses in Education (SIGCUE), Computing at Community

Colleges (SIG3C)

3.1

Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν τους ενδεχόµενους κινδύνους από µία

αθέµιτη παύση λειτουργίας του υπολογιστή, που είναι δυνατό να οφείλε-

ται σε αποτυχία του δίσκου (ή αιφνίδια διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος)

και µπορεί να τους κοστίσει ώρες ή ηµέρες επιπρόσθετης εργασίας για

την ανάκτηση προγραµµάτων ή δεδοµένων. Μία τέτοια αποτυχία είναι

πιθανό µερικές φορές να οδηγήσει στην οριστική ολική απώλεια δεδοµέ-

νων και προγραµµάτων. Για τους παραπάνω λόγους η κοινή προγραµµα-

τιστική πρακτική επιβάλλει να λαµβάνονται αντίγραφα των προγραµµά-

των και δεδοµένων (αρχείων), ιδιαίτερα εκείνων που περιέχουν σηµαντι-

κές πληροφορίες, σε τακτικά προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Η

πρακτική διατήρησης τέτοιων αντιγράφων είναι δυνατό να αποδειχθεί

εξαιρετικά αποτελεσµατική σε περιπτώσεις προσβολής του συστήµατος

από τους λεγόµενους «ιούς», οπότε υπάρχει πιθανότητα οριστικής ολικής

απώλειας των περιεχοµένων των δίσκων. Η διάδοση ενός τέτοιου «ιού»

(virus) επιβάλλει την κατάλληλη προστασία του λογισµικού οργανισµών

και χρηστών µε ειδικά περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αποµακρύνουν

τα διάφορα (γνωστά) είδη «ιών» χωρίς επιβλαβείς συνέπειες. Συµπερα-

σµατικά, συνιστάται στους χρήστες, ιδιαίτερα σε εκείνους που εργάζο-

νται σε οργανισµούς, φορείς, εταιρείες που χρησιµοποιούν ειδικές πλη-

ροφορίες υψηλής σηµασίας, η συστηµατική τακτική τήρηση αντιγράφων

του συνόλου των προγραµµάτων, δεδοµένων, αρχείων που περιέχονται

στους δίσκους των υπολογιστικών συστηµάτων.

4.1

Οι υπολογιστές µπορούν να χρησιµοποιηθούν από σπουδαστές και

εκπαιδευόµενους µε ποικίλους τρόπους, ανάλογα µε την εµπειρία,
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γνώση και χρόνο που διαθέτουν. Στη συνέχεια παραθέτουµε ενδεικτι-

κά µερικούς από τους πλέον σηµαντικούς:

1. Mέσο γενικής χρήσης για βοηθητική µελέτη και επιµόρφωση, π.χ.

δηµιουργία εικόνων, σχεδίων, αρχείων, γραφηµάτων, επεξεργασία

κειµένων, ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις δεδοµένων κτλ.

2. Tαχύτατο µέσο επικοινωνίας, π.χ. χρήση ∆ιαδικτύου (Ιnternet),

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e�mail), τηλεσυναντήσεις και τηλε-

συνέδρια, µετάδοση κειµένων�εικόνων�ήχων, παρουσίαση εργα-

σιών µε χρήση ειδικού λογισµικού (power point) κτλ.

3. Bοηθητικό εργαλείο εκµάθησης γλωσσών προγραµµατισµού, αλλά

και µεθόδων και τεχνικών προγραµµατισµού.

4. Aνάκτηση πληροφοριών βιβλιογραφίας, πρόσβαση σε µεγάλες

βιβλιοθήκες γνωστών ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και ερευνητικών

κέντρων, ιδεατών (virtual) Πανεπιστηµίων κτλ. µε χρήση του ∆ια-

δικτύου.

5. Eργαλείο σχεδιασµού και χρήσης µεθόδων και πακέτων προσο-

µοίωσης (simulation),«έξυπνων» διδακτικών/εκπαιδευτικών προ-

γραµµάτων και βελτιωµένων συστηµάτων υποστήριξης µάθησης.

6. Bοηθητικό µέσο εκπαίδευσης, µάθησης και επιµόρφωσης από

σπουδαστές µε ειδικές ανάγκες χρησιµοποιώντας ειδικό λογισµι-

κό και οπτικο�ηχητικές µεταδόσεις.

7. Mέσο εκπαιδευτικής αξιολόγησης και βαθµολόγησης ασκήσεων

και προβληµάτων.

8. Σηµαντικό εργαλείο για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση.

6.1

Τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν διαµορφώνονται από το σύνολο

σχετικών ερωτήσεων για την τεχνολογία υλικού και λογισµικού, στις

οποίες συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθες:

(i) Ποια είναι τα στοιχεία προδιαγραφών των υπολογιστών, όπως π.χ.

βοηθητικές µνήµες, σκληροί δίσκοι, οθόνες, κάρτες γραφικών,

και ό,τι άλλο υλικό σχετίζεται µε τη λειτουργία νέων πακέτων που

θα αγοράσει η Εταιρεία/ Οργανισµός;
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(ii) Ποια λειτουργικά συστήµατα χρησιµοποιούνται σήµερα στο εργα-

σιακό περιβάλλον;

(iii) Ποιοι εργαζόµενοι γνωρίζουν το λειτουργικό σύστηµα, πόσος

είναι ο µέσος χρόνος εκµάθησής του και αν θεωρούν ότι η διαδι-

κασία αυτή είναι «φιλική» προς τον χρήστη;

(iv) Ποια η φύση των εργασιών που διεκπεραιώνονται µε χρήση υπο-

λογιστών;

(v) Ποια προβλήµατα αντιµετωπίζονται στη χρήση υπολογιστών στο

γραφείο;

(vi) Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και, αν ναι, ποιες είναι

αυτές;

vii) Οι επεξεργαστές διαφορετικών µηχανηµάτων επηρεάζουν την

οµαλή χρήση νέων πακέτων ή τις ταχύτητες επεξεργασίας δεδο-

µένων από το νέο λογισµικό;

Η συµβατότητα του λειτουργικού συστήµατος πρέπει να ελέγχεται µε

όλους τους µικροϋπολογιστές της Εταιρείας και να γίνεται µετά από

σχετικές έρευνες αποτίµησης της αποδοτικότητάς του.

Η ολοκλήρωση διαφορετικής τεχνολογίας υλικού και λογισµικού είναι

ένα σύνθετο πρόβληµα που συµπεριλαµβάνει τη συµβατότητα προ-

γραµµάτων/ εφαρµογών και την ολοκλήρωση διαφορετικών µονάδων

υλικού και περιφερειακών κάτω από ένα λειτουργικό σύστηµα. Μία

συνηθισµένη προσιτή λύση για µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι η

χρήση ενός λειτουργικού συστήµατος µε υποστήριξη πολλών χρηστών

και λειτουργιών ταυτόχρονα και έχει ενσωµατωµένη υποστήριξη

δικτυακής επικοινωνίας. Για τη διαµόρφωση της τελικής απόφασης

για τη χρήση ενός νέου απλού και κοινού λειτουργικού συστήµατος,

αν αυτό είναι κατ' αρχή δυνατόν και αν είναι τελικά πρακτικά εφικτό,

πρέπει να εξετάζονται επίσης προσεκτικά ορισµένα σηµαντικά κριτή-

ρια επιλογής, όπως π.χ. ο χρόνος, το κόστος και η ευκολία εγκατά-

στασης του απαιτούµενου υλικού και λογισµικού.

8.1

Η απάντηση στο θέµα επιλογής λογισµικού είναι πολυπαραγοντική

και εξαρτάται από καθοριστικές παραµέτρους, µεταξύ των οποίων

συµπεριλαµβάνονται:
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(i) Η ποσότητα λογισµικού που έχει αναπτυχθεί χρησιµοποιώντας

παλαιά πακέτα και το αντίστοιχο κόστος µετατροπής τους σε νέα.

(ii) Το προσδοκώµενο όφελος της εταιρείας/ οργανισµού από µετα-

τροπή του λογισµικού χρησιµοποιώντας νέα πακέτα.

(iii) Η ενδεχόµενη αλλαγή των προδιαγραφών του υλικού για την υλο-

ποίηση των αλλαγών και συνεπώς ο συνυπολογισµός του αντί-

στοιχου κόστους.

(iv) Το κόστος µετεκπαίδευσης των υπαλλήλων στη χρήση του νέου

λογισµικού. Σηµειώνεται ότι το κόστος αυτό διαφοροποιείται

σηµαντικά ανάλογα µε το αν η εταιρεία διαθέτει υπαλλήλους µε

επαρκείς γνώσεις Πληροφορικής ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση,

αν κριθεί απαραίτητη η αλλαγή, υπάρχει το ενδεχόµενο να υιο-

θετηθεί µία «υβριδική» κατάσταση, όπου η εταιρεία θα χρησιµο-

ποιήσει τα νέα πακέτα στέλνοντας µέρος του προσωπικού για την

εκµάθησή τους και θα συνεχίζει να χρησιµοποιεί τα παλαιά πακέ-

τα για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα

Η σωστή στρατηγική εξαρτάται από τους στόχους της εταιρείας και

σε παρόµοιες περιπτώσεις αλλαγής λογισµικού θεωρείται επιβεβλη-

µένη η εκπόνηση αντίστοιχης µελέτης σκοπιµότητας.

Μια εταιρεία «υποχρεώνεται» συνήθως να αναβαθµίσει το υλικό/λογι-

σµικό που χρησιµοποιεί, όταν αυτό απαξιωθεί και θεωρείται απαραί-

τητη η αναβάθµιση. Οι ενέργειες αυτές γίνονται όταν είναι αυταπό-

δεικτη η άµεση οικονοµική σκοπιµότητα της αναβάθµισης. Συνηθι-

σµένο φαινόµενο των τελευταίων ετών αποτελεί το ότι οι εταιρεί-

ες/οργανισµοί στα πλαίσια ενός τεχνολογικού και οικονοµικού αντα-

γωνισµού αναβαθµίζουν την τεχνολογική υποδοµή τους χωρίς αυτό

να δικαιολογείται πλήρως από τις τρέχουσες πραγµατικές λειτουργι-

κές ανάγκες τους.

Οι ασυµβατότητες µεταξύ πακέτων λογισµικού καθιστούν δύσχρηστη

τη µετάβαση µεγάλων βάσεων δεδοµένων από ένα πακέτο σε άλλο,

µε συνηθισµένο αποτέλεσµα µεγάλοι οργανισµοί να χρησιµοποιούν

απαρχαιωµένο λογισµικό. Οι συµφωνίες µε εταιρείες παραγωγής λογι-

σµικού έτσι ώστε να υπάρχει συµβατότητα µεταξύ των εφαρµογών

τους διευκολύνει σηµαντικά τις παραπάνω διαδικασίες.
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9.1

Το θέµα σχετίζεται µε πρόσφατο νόµο περί προστασίας ευαίσθητων

δεδοµένων, που καθορίζει τη χρήση προσωπικών/ιδιωτικών στοιχεί-

ων και αναφέρεται στην προστασία του προσωπικού απορρήτου και

της προσωπικότητας του πολίτη. Τα αυστηρά προσωπικά στοιχεία

θεωρούνται ότι δεν πρέπει να γίνονται αντικείµενα ευρείας χρήσης

παρά µόνο µε προσωπική άδεια του ενδιαφεροµένου. Είναι επίσης

απαραίτητο να διασφαλίζεται το επιθυµητό απόρρητο σε ορισµένα

θέµατα που έχουν σχέση µε την ιδιωτική ζωή ατόµων, όπως π.χ. υγεία,

προσωπικές σχέσεις κτλ. ∆ιάφορα σχετικά θέµατα δηµιουργούνται µε

τη µη ελεγχόµενη πρόσβαση χρηστών, όπως π.χ. ορισµένες διαφηµι-

στικές εταιρείες που χρησιµοποιούν προσωπικά στοιχεία για ευρεία

χρήση χωρίς άδεια από τον ενδιαφερόµενο και αποστέλλουν ταχυ-

δροµικά ή τηλεφωνικά προσφορές για πώληση προϊόντων αντλώντας

στοιχεία από βάσεις πιστωτικών καρτών κτλ.

Σηµειώνεται όµως ότι σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη αξιο-

λόγησης στοιχείων που σχετίζονται µε την ιδιωτική ζωή των ατόµων.

Στις περιπτώσεις αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ειδικές τεχνικές

(data disclosure), που εξασφαλίζουν την προστασία προσωπικών δεδο-

µένων, αλλά και δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης και ανακάλυψης

χρήσιµων γνώσεων µέσα στα δεδοµένα αυτά. Είναι σηµαντικό να ανα-

φερθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει σχετικές ανάγκες και

έχουν αναπτυχθεί διάφορες µεθοδολογίες και τεχνικές εξόρυξης δεδο-

µένων (data mining), που ανταποκρίνονται στις παραπάνω απαιτήσεις.

Υπενθυµίζεται ότι η µη ελεγχόµενη πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων

δεν είναι επιθυµητή και µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικά προβλή-

µατα σε άτοµα και οµάδες ατόµων. Η διαβάθµιση δεδοµένων και η

απόκρυψη στοιχείων από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες πρέπει να

διασφαλίζονται επαρκώς.

10.1

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e�mail) γενικά αναβαθµίζει σηµαντικά την

επικοινωνία µεταξύ ατόµων και οµάδων ατόµων στα ακόλουθα σηµεία:

� Χαµηλό κόστος, ταχύτητα επικοινωνίας και µεταφορά µεγάλων

όγκων πληροφοριών σε ελάχιστο χρόνο.

� ∆εν είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη παρουσία των µερών που επι-
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κοινωνούν (ασύγχρονα χαρακτηριστικά).

� ∆υνατότητα αποστολής µηνυµάτων σε πολλούς χρήστες µε µηδενι-

κή επιβάρυνση του αποστολέα (χαρακτηριστικά multicasting).

� ∆υνατότητα αποστολής πολυµεσικών πληροφοριών.

Σηµειώνεται ότι υπάρχουν και αρνητικά σηµεία, όπως π.χ. 

� µείωση της προσωπικής επαφής

� προβλήµατα ασφάλειας

� ελαττωµένη χρήση ελληνικού αλφαβήτου στις επικοινωνίες µε

e�mail και ελλιπής προσοχή στην ορθογραφία και στη σύνταξη

µηνυµάτων

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι µια ανέξοδη, ταχύτατη µέθοδος επι-

κοινωνίας µεταξύ χρηστών, που θεωρείται ότι οριακά εκµηδενίζει τις

χωρο�χρονικές συντεταγµένες. Η επικοινωνία αυτή είναι σχετικά

απρόσωπη, αλλά σύντοµα η χρήση του διαδικτυακού τηλεφώνου και

της κάµερας θα εξασφαλίσει και οπτική επαφή µεταξύ των χρηστών.

Το e�mail διευκολύνει σηµαντικά την επικοινωνία µέσω διαφηµίσε-

ων και ιστοσελίδων φιλικών προς το χρήστη και µε χαµηλές τιµές πρό-

σβασης σε υπηρεσίες.

Η πρόσβαση οργανισµών και εταιρειών µπορεί να γίνει µε τον ισχύο-

ντα τρόπο µέσω διαδικτύου, µε την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζο-

νται ικανοποιητικά οι παροχές προσωπικών στοιχείων, όπως π.χ. τηλέ-

φωνο και αριθµός πιστωτικής κάρτας. Με τις παρούσες συνθήκες η

ευρεία χρήση του διαδικτύου για παραγγελίες αγαθών και µεταφορά

στοιχείων απορρήτου, προσωπικού χαρακτήρα παρουσιάζει ορισµένα

προβλήµατα. Με τη λύση των προβληµάτων αυτών η διακίνηση αγα-

θών θα διευκολυνθεί σηµαντικά από το διαδίκτυο και εταιρείες/ οργα-

νισµοί θα το χρησιµοποιούν εκτεταµένα ως µέσο προβολής και διά-

θεσης προϊόντων. Με ανάλογο τρόπο θα χρησιµοποιείται και από

δηµόσιους οργανισµούς και φορείς για παροχή υπηρεσιών, συντελώ-

ντας µε τον τρόπο αυτό διαχρονικά στη σηµαντική µείωση της γρα-

φειοκρατίας.

12.1

Οι οικονοµολόγοι αγωνίζονται µε το πρόβληµα αξιολόγησης της παρα-

γωγικότητας των νέων τεχνολογιών, όπως ακριβώς η επιχείρηση έχει
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δυσκολίες στο ισοζύγιο της ζήτησης για ολοκληρωµένα πληροφορια-

κά συστήµατα µε την ανάγκη για αποκεντρωµένη χρήση πληροφο-

ριών. Η παραγωγικότητα υπηρεσιών και οι παράγωγες δυνατότητές

της υποεκτιµώνται χρόνια. Οι υπολογιστές είναι τα βασικά εργαλεία

ευελιξίας, από τη δοκιµή της αγοράς ως τον εφοδιασµό της αγοράς.

Είναι η περίοδος όπου κάθε πίεση σε πραγµατικούς πόρους ενεργεί ως

τονωτικό για χρήση υπολογιστικών µεθόδων. Αρκετοί οικονοµολόγοι

θεωρούν τον υπολογιστή ως ένα άλλο πραγµατικό πόρο αντί ένα βασι-

κό φίλτρο πραγµατικών πόρων. Ο υπολογιστής θεωρείται ένας πολ-

λαπλασιαστής προσωπικών προσπαθειών, ένας ανακριτής και παρα-

ποµπέας διαφορετικών δεξιοτεχνιών παρά ένα υποκατάστατο αυτών.

Οι υπολογιστές προσφέρουν τις τρεις τελευταίες δεκαετίες αυξανόµε-

νες εναλλακτικές εργασιακές διαδικασίες σε ενδιαφέρουσες ακαδη-

µαϊκές δεξιότητες. Οι νέες τεχνολογίες, που πριν µερικά χρόνια απει-

λούσαν µεγάλες κοινωνικές οµάδες ατόµων µε ανεργία, θεωρούνται

τώρα ως κύρια εργαλεία για τη δηµιουργία νέων προγραµµάτων

εργασίας και ότι συµβάλλουν σηµαντικά στη βελτίωση του βιοτικού

επιπέδου.

Στις εµπορικές επιχειρήσεις, λόγω της ταχύτατης αλλαγής, ένα αυξα-

νόµενο ποσοστό τεχνικών αποφάσεων (που αφορούν πολιτική, αγο-

ρές, προσωπικό) λαµβάνονται συνήθως από άτοµα που δεν είναι ειδι-

κοί στις νέες τεχνολογίες. Οι υπεύθυνοι για τις σηµαντικές αποφάσεις

θα πρέπει όµως να είναι επαρκώς ενηµερωµένοι στις γενικές τάσεις

και κατευθύνσεις και να διαθέτουν βασικές γνώσεις που σχετίζονται

µε δεδοµένα τεχνολογικά θέµατα.

Οι βασικές αρχές και θεµελιώδεις τεχνικές της ∆ιαχείρισης

(Management) θεωρούνται ως µια σύγχρονη, συνειδητή, διακεκριµ-

µένη και αποδεκτή επιστήµη. Στη σύγχρονη αγορά υπάρχουν πολλές

έντονες συνεχείς συναλλαγές. Οι πρωτοβουλίες για τον καθορισµό

τιµών, αντί να προσδιορίζονται καθοδικά από το κέντρο, διαµορφώ-

νονται από συντονιστικές ακολουθίες ανατροφοδότησης σε όλο το

φάσµα των αλληλεπιδράσεων. Καταβάλλονται προσπάθειες για ανύ-

ψωση του επιπέδου ειδικών λειτουργιών, για να αντικαταστήσουν

λογικές, επαναληπτικές και µηχανικά εκτελούµενες συναλλαγές για

όλες τις ανταποκρίσεις που προέρχονται από τα κεντρικά γραφεία. Το

όραµα της ελεύθερης αγοράς ενός κόσµου που αναπτύσσεται από
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κανόνες παρά νόµους είναι ένα όραµα ενός κόσµου στον οποίο οι πλη-

ροφορίες θωρακίζονται ολοένα και περισσότερο. Είναι ένας κόσµος

συνεργασιών παρά εντολών, ένας κόσµος αξιόλογων συµµετοχών

παρά προκαθορισµένων υποταγών.

Σηµειώνεται ότι η τελειότητα της πληροφορίας µε έναν δεδοµένο τύπο

δεν θα επιλύσει προβλήµατα συνέπειας και πειθαρχίας χρόνου, κινή-

τρων, ικανότητας καθορισµού προτεραιοτήτων ή προβλήµατα οργά-

νωσης και συνεργασίας. Μια βασική ανάγκη, εκτός από τη βελτίωση

αποδοτικότητας της εργασίας, είναι ο εννοιολογικός επαναπροσδιο-

ρισµός καθηκόντων, πράγµα που αποτελεί έναν από τους οριακούς

στόχους της ∆ιαχείρισης σε σχέση µε τη συµβολική νοηµοσύνη.

12.2

Η νέα τεχνολογία προσφέρει τώρα κατάλληλα εργαλεία για τον εκσυγ-

χρονισµό της παιδείας. Οι υπολογιστές επιτρέπουν για παράδειγµα την

οπτική παρουσίαση/απεικόνηση µαθηµατικών τύπων και εννοιών από

την άλγεβρα έως τον λογισµό. Η κατάλληλη χρήση των υπολογιστών

µπορεί να αλλάξει τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας, ιδιαί-

τερα σε περιπτώσεις όπου πολλοί µαθητές αποµακρύνονται από τα

Μαθηµατικά λόγω δυσκολιών κατανόησης σχετικών εκφράσεων παρά

από έλλειψη λογικών διαδικασιών.

Η αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήµατος, ιδιαίτερα στα Μαθηµατικά

και άλλες θετικές επιστήµες, ανακατασκευάζοντας τα οράµατα των

παιδιών για τα παραπάνω θεµελιώδη γνωστικά αντικείµενα, αποτελεί

τώρα µια ενδιαφέρουσα επιτακτική πρόκληση. Τα Μαθηµατικά ιδιαί-

τερα αποτελούν το παγκόσµιο µέσο επικοινωνίας, που είναι πανίσχυ-

ρο, ακριβές και σαφέστατο. Μαζί µε την εφεύρεση της γλώσσας, τα

Μαθηµατικά θεωρούνται αναµφίβολα το περισσότερο έξυπνο, ισχυ-

ρότερο και σηµαντικότερο επίτευγµα του ανθρώπινου πνεύµατος.

Σήµερα είναι σχεδόν αδύνατο να καθορισθεί η γενική επίδραση των

Μαθηµατικών στο σύγχρονο πολιτισµό, επειδή η ποσοτικοποίηση και

η µαθηµατική µοντελοποίηση διεισδύουν σχεδόν σε όλες τις πτυχές

της κοινωνίας και η επιρροή τους διαρκώς αυξάνει. ∆εν είναι λοιπόν

νοητό τα Μαθηµατικά να µην έχουν διακεκριµένη θέση στην εξέλιξη

ενός πολιτισµού. Εκείνοι που φοβούνται τα Μαθηµατικά παροµοιά-

ζονται µε όσους επιθυµούν να κτίσουν σπίτι χωρίς τη χρήση κατάλ-
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ληλων εργαλείων. Οι φοιτητές που δεν µαθαίνουν διαφορικό λογισµό

θα έχουν σηµαντικές δυσκολίες στη µελέτη µηχανικής κβάντων και

στην ανάπτυξη µαθηµατικού λογισµικού.

Τα νευρωνικά δίκτυα σε σύγκριση µε τη βιολογία δηµιουργούν νέες κατη-

γορίες προβληµάτων, που σχετίζονται µε τον κόσµο των σχεδίων µάθη-

σης και επανάληψης, π.χ. επεξεργασία οµιλίας, εικόνων, ενόρασης κτλ.

Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν µια νέα περιοχή έρευνας και ανάπτυξης,

και γενικά ακολουθούν µια πορεία που θυµίζει τον τρόπο µάθησης ενός

µικρού παιδιού που ανακαλύπτει ορισµένα σχέδια και επαναλήψεις.

12.3

Η ύπαρξη διεθνούς οικονοµίας προϋποθέτει πλέγµα συµβιβασµών. Η

µέση ζωή των κατοίκων ανεπτυγµένων χωρών σχετίζεται µε έναν

υψηλό δείκτη κατανάλωσης, που αποτελεί µια λειτουργική συνέπεια

παρά σύµπτωση. Όσο συντοµότερα χρησιµοποιούνται οι περιουσίες,

τόσο λιγότερη είναι η ώθηση για εξοικονόµηση µετρητών. Οι τεχνι-

κές αλλαγές αναµένεται να επιταχύνουν τις δαπάνες και οι επενδύσεις

να µετακινηθούν προς κατευθύνσεις όπως π.χ. εκπαίδευση υπολογι-

στών, οργάνωση οµάδων σχεδιασµού. Ο προσωπικός χρόνος και η

προσπάθεια για αυτο�βελτίωση δεν λαµβάνονται υπόψη στους λογα-

ριασµούς εθνικού εισοδήµατος.

Η διεθνής οικονοµία ολοκληρώνεται περισσότερο µε όρους υπηρε-

σιών παρά µε όρους αγαθών. Όσο περισσότερο δυσνόητα θέµατα

υπάρχουν σε µια οικονοµία, τόσο αυξανόµενη είναι η τάση για «ερή-

µην» διεθνοποίηση. Τα πλέον ανταγωνίσιµα έθνη στις αρχές της νέας

χιλιετηρίδας αναµένεται να είναι εκείνα που µπορούν να κινητοποιή-

σουν µε τον καλύτερο τρόπο άτοµα µε ταλέντο και στη συνέχεια να

τα αξιοποιήσουν κατάλληλα. Ο τεχνολογικός ανταγωνισµός εξελίσ-

σεται σε ανταγωνισµό ικανοτήτων.

Οι οικονοµικοί ανταγωνισµοί των κοινωνιών µετακινούνται σε περισ-

σότερο παροδικά και πολυσύνθετα συµφραζόµενα. Ο ανταγωνισµός

µπορεί να µεταβληθεί σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα, αν και ειδικές

ενδοπολιτιστικές µετακινήσεις στον ανταγωνισµό παίρνουν µεγαλύ-

τερο χρόνο. Είναι συνηθισµένο το γεγονός τερµατισµού λειτουργίας

ιδρυµάτων και οργανισµών που θεωρούνταν ότι είχαν µακρύ χρονικό

διάστηµα επιβίωσης.
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Οι υπολογιστές δηµιουργούν πολύ µεγαλύτερη πρόσβαση στον κόσµο

µας και ισότητα ταλέντων απ� ό,τι απαιτούσαν οι τολµηροί επανα-

στάτες στις αρχές του αιώνα. Τα οράµατα κοινωνικής συµµετοχής

είναι τώρα διαθέσιµα, µε τους πραγµατικούς όρους της ανάπτυξης,

παραγωγικότητας και εφευρετικότητας. Ένα µεγάλο µέρος αντικειµε-

νικών στόχων των οραµατιστών έχει επιτευχθεί µε επανάσταση των

πληροφοριών και την τεχνολογική βελτίωση υπολογιστών και επικοι-

νωνιών, όπως π.χ. σε θέµατα αποκέντρωσης καταργώντας διακρίσεις

µεταξύ υπαίθρου και πόλεων.
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Aλγόριθµος: Mια ακολουθία εντολών ή κανόνων που οδηγεί σε ένα

προκαθορισµένο αποτέλεσµα (λύση προβλήµατος).

αναγνώριση χαρακτήρων µε µαγνητική µελάνη: Σύστηµα το οποίο

αναγνωρίζει ειδικά σχήµατα χαρακτήρων τυπωµένα µε µελάνη που

περιέχει µαγνητισµένα σωµατίδια. Το ακρωνύµιο MICR αντιστοι-

χεί στις λέξεις Magnetic Ink Character Recognition.

αναγνώριση χαρακτήρων, οπτική (ΟCR): Oπτικό σύστηµα ανά-

γνωσης που εξετάζει κάθε χαρακτήρα ως ένα σύνολο από µικρο-

σκοπικά σηµεία. Το ακρωνύµιο OCR προέρχεται από τις λέξεις

Optical Character Recognition.

αναλογικός υπολογιστής: Yπολογιστής του οποίου η λειτουργία στη-

ρίζεται σε χρήση και επεξεργασία συνεχών µεγεθών, π.χ. θερµο-

κρασίες, τάσεις κτλ.

αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός (object oriented programming):

Mια µέθοδος προγραµµατισµού που συνδυάζει δεδοµένα µε δια-

δικασίες και συναρτήσεις που λειτουργούν σ� αυτά. Τέτοιοι συν-

δυασµοί καλούνται «αντικείµενα» (objects). Η µέθοδος αυτή ελατ-

τώνει την προσπάθεια επιτρέποντας στον προγραµµατιστή να επα-

ναχρησιµοποιήσει κώδικες αποθηκευµένους σε βιβλιοθήκη.

απόκρυψη πληροφοριών: Aρχή προγραµµατισµού που αναφέρεται

στο ότι οι λεπτοµέρειες υλοποίησης δοµών δεδοµένων και διαδι-

κασιών δεν ενδιαφέρουν έναν προγραµµατιστή κατά τη δηµιουρ-

γία ή την τροποποίηση του κύριου προγράµµατος.

αρχείο (file): Mια µεγάλη συλλογή δεδοµένων που αποτελείται από

εγγραφές (records).

ασυµφωνία ταχυτήτων: H διαφορά της ταχύτητας της CPU και διά-

φορων µέσων εισόδου.

αφθονία πληροφοριών: O τεράστιος όγκος πληροφοριών που προ-

κύπτει κυρίως από την επεξεργασία δεδοµένων από τα υπολογι-

στικά συστήµατα και είναι στη διάθεση των χρηστών είτε οι πλη-

ροφορίες αυτές τους ενδιαφέρουν ή όχι. Η πληροφορία γίνεται

πραγµατική γνώση όταν αυτή και τα εργαλεία που χρησιµοποιού-

νται για την ανάκτηση και επεξεργασία της είναι οργανωµένα µε

κατάλληλους τρόπους. Η αξία της πληροφορίας αυξάνεται µε την

Σηµείωση: 

Στο γλωσσάριο αυτό επεξηγού-
νται συνοπτικά θεµελιώδεις
έννοιες και βασικοί όροι της
Πληροφορικής που αναφέρο-
νται στο κείµενο ως «έννοιες
κλειδιά». Σε ορισµένες περι-
πτώσεις η επεξήγηση των εννοι-
ών και όρων αυτών, χάριν
συντοµίας, γίνεται µε περιγραφι-
κή (όχι αυστηρή) διατύπωση. 
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προσεκτική, έγκαιρη και γρήγορη χρήση της.

αυτοµατοποίηση γραφείου (office automation): Kλάδος της Πλη-

ροφορικής που αναφέρεται στη χρήση τεχνολογιών της επεξεργα-

σίας πληροφοριών, τηλεπικοινωνιών και µηχανών γραφείου, απα-

ραίτητες για τη λειτουργία εταιρειών ή υπηρεσιών.

αυτόνοµος ετεροχρονισµός (off�line spooling): ∆ιαδικασία κατά την

οποία ο κύριος επεξεργαστής δεν καθυστερείται από τις µικρότε-

ρες ταχύτητες περιφερειακών, αλλά χρησιµοποιείται η αντίστοιχη

ταχύτητα µαγνητικών ταινιών. 

Βάση γνώσης (knowledge base): Mέρος έµπειρου συστήµατος που

βασικά µεταφράζει τη γνώση ειδικών ατόµων σε κανόνες και στρα-

τηγικές .

βάση δεδοµένων (data base): Mια συλλογή σχετιζόµενων αρχείων

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για λόγους πληροφόρησης και ανα-

φοράς.

βιο�κυκλώµατα (bio�chips) : Kυκλώµατα που βασίζονται σε ορι-

σµένα µόρια, όπως αυτά που υπάρχουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Η λειτουργία του βασίζεται στο ότι οι κινήσεις και οι συνδυασµοί

µορίων ελέγχονται µε φόρτιση οργανικού µορίου µε ηλεκτρικό

ρεύµα ασθενούς έντασης, έτσι ώστε το µόριο να συµπεριφέρεται

ως ηλεκτρικός διακόπτης.

βοηθητική µνήµη (auxiliary storage): Bοηθητικά ή υποστηρικτικά

µέσα αποθήκευσης πληροφοριών, όπως ο συµπαγής δίσκος

(CD�ROM), ο µαγνητικός δίσκος, η µαγνητική ταινία. 

βοηθητικά προγράµµατα (utilities): Kατηγορία προγραµµάτων λογι-

σµικού που εκτελούν σχετικές στοιχειώδεις εργασίες (tasks). Οι

εργασίες αυτές χρησιµοποιούνται πολύ συχνά από µεγάλο αριθµό

χρηστών, π.χ. οργανωτές δίσκων (disk organizers).

Γενιά υπολογιστών: Tο σύνολο σηµαντικών προόδων σε ένα χρονι-

κό διάστηµα, τόσο σε υλικό όσο και σε λογισµικό, που συνοδεύ-

ουν έναν υπολογιστή.

γλώσσα διαδικασιακή: Oι γλώσσες προγραµµατισµού που απαιτούν

µια σειρά σαφώς διατυπωµένων εντολών, για να υπολογιστεί η επι-
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θυµητή λύση. Τα προγράµµατα τέτοιων γλωσσών (π.χ. FORTRAN,

BASIC) αποτελούνται από δεδοµένα και διαδικασίες.

γλώσσα µηχανής: H µόνη εκτελέσιµη γλώσσα. Η γλώσσα στην οποία

τα προγράµµατα πρέπει να µεταφραστούν πριν εκτελεστούν.

γλώσσα πολύ υψηλού επιπέδου (Very High Level Language

[VHLL]): Oι µη�διαδικασιακές γλώσσες στις οποίες ένα πρό-

γραµµα αποτελείται από σχέσεις που περιγράφουν τα συστατικά

του προβλήµατος και συσχετισµούς που υπάρχουν µεταξύ τους. Οι

γλώσσες αυτές διαθέτουν εσωτερικό µηχανισµό εξαγωγής συµπε-

ρασµάτων, π.χ. PROLOG, LISP.

γλώσσα υψηλού επιπέδου: Oι γλώσσες προγραµµατισµού που κατα-

νοεί άµεσα ο χρήστης και οι οποίες είναι ανεξάρτητες του τύπου

του υπολογιστή.

γνωστικά αντικείµενα Πληροφορικής: Oι κύριες κατηγορίες θεµά-

των που περιλαµβάνονται στην επιστήµη της Πληροφορικής. Στο

σχήµα ταξινόµησης που προτείνεται από το έγκυρο επιστηµονικό

περιοδικό CACM υπάρχουν 11�κύριες κατηγορίες γνωστικών αντι-

κειµένων Πληροφορικής µε τις αντίστοιχες υποκατηγορίες τους .

∆ακτύλιος (ring), µαγνητικός: Ένας µικρός πυρήνας (δακτύλιος) από

σιδηρο�µαγνητικό υλικό, που µπορεί να πάρει µία από δύο κατα-

στάσεις όταν περάσει ηλεκτρικό ρεύµα ασθενούς εντάσεως από

διαπλεκόµενα σύρµατα γύρω από τον πυρήνα. 

δεδοµένα (data): Πληροφοριακά στοιχεία που εισάγονται σε έναν

υπολογιστή για την επίλυση ενός δεδοµένου υπολογιστικού προ-

βλήµατος .

διαγνωστικό µήνυµα: Mία εξήγηση ενός συντακτικού σφάλµατος.

διάγραµµα ροής (flow chart): Mία γραφική παράσταση της λύσης

ενός προβλήµατος βήµα προς βήµα, που χρησιµοποιεί απλά γεω-

µετρικά σχήµατα. Βοηθητικό εργαλείο για γραφική αναπαράστα-

ση της λογικής που χρησιµοποιείται σε ένα πρόγραµµα.

διάγραµµα συστηµάτων (system charting): ∆ιάγραµµα ροής συστη-

µάτων για έναν αριθµό τρόπων που περιγράφουν γραφικά την εκτέ-

λεση ορισµένων διαδικασιών. Τα σύµβολά του παριστάνουν την

ακολουθία λειτουργίας και τη ροή δεδοµένων. Τα κυριότερα είδη
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είναι σχηµατικά βασικά διαγράµµατα, διαγράµµατα επεξεργασίας,

γενικά διαγράµµατα και λογικά διαγράµµατα.

διαδικασιακός προγραµµατισµός: Eίδος προγραµµατισµού που χρη-

σιµοποιεί διαδικασίες ή σύνολα εργασιών, που δίνονται µε καθο-

ρισµένο τρόπο και σειρά στο πρόγραµµα και εκτελούνται προς

εκπλήρωση ενός προκαθορισµένου στόχου. Ο διαδικασιακός προ-

γραµµατισµός προσεγγίζει τον τρόπο λειτουργίας µηχανών Turing

αλλά και τις διαδικασίες λειτουργίας της ανθρώπινης σκέψης.

διαδίκτυο (internet): Eυρύτατο διεθνές δίκτυο υπολογιστών, µε το

οποίο µπορεί να συνδεθεί ο χρήστης µε τον υπολογιστή του.Το δια-

δίκτυο εξυπηρετεί µια ευρεία κοινωνία ανθρώπων για πολυποίκι-

λους σκοπούς και εφαρµογές ελαχιστοποιώντας τις χωρο�χρονικές

συντεταγµένες.

διαλογικά πολυµέσα: H ικανότητα των πολυµέσων (multimedia) να

καθοδηγούν τον χρήστη/εκπαιδευόµενο, έτσι ώστε να ελέγχει την

επιδίωξη γνώσεων.

διαµορφωτής (modem): Συσκευή που χρησιµεύει για τη µετατροπή

σηµάτων από ψηφιακά που χρησιµοποιούν οι υπολογιστές σε ανα-

λογικά, ώστε να µπορούν να µεταφερθούν µε κοινές τηλεπικοινω-

νιακές γραµµές.

διαχείριση µνήµης: Bασική λειτουργία του λογισµικού συστηµάτων

που ελέγχει την αποδοτική χρήση του υπολογιστή και εκχωρεί

αιτούµενες περιοχές αποθήκευσης.

διεργασίες, πολλαπλές (multitasking): Kατάσταση κατά την οποία

ένα σύστηµα εκτελεί περισσότερα από ένα προγράµµατα κάθε

φορά. Αναφέρεται συνήθως στην ταυτόχρονη εκτέλεση διεργασιών

που ανήκουν σε ένα και µόνο πρόγραµµα.

δίκτυο υπολογιστών (computer network): Ένα σύνολο διασυνδε-

δεµένων, ανεξάρτητων και αυτόνοµων υπολογιστών, που επικοι-

νωνούν µεταξύ τους µε αυτόµατο τρόπο.

διόρθωση (debugging): H διαδικασία δοκιµών ενός προγράµµατος

για την απαλοιφή σφαλµάτων.

δοκιµή (testing): ∆ιαδικασία εντοπισµού τυχόν λαθών λογικής στο

πρόγραµµα µε διαδοχικές εκτελέσεις του προγράµµατος µε σειρές

επιλεγµένων δεδοµένων.
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δοµηµένη γλώσσα ερωτήσεων (SQL): Mια υψηλού επιπέδου πρό-

τυπη γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται κύρια στα

συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS) και σε πολ-

λές εφαρµογές βάσεων δεδοµένων.

δορυφόρος υπολογιστής: Ένας µικρότερος υπολογιστής (επεξεργα-

στής) ενός υπολογιστικού συστήµατος που λειτουργεί για λογα-

ριασµό του κύριου επεξεργαστή του υπολογιστικού συστήµατος. 

δροµέας οθόνης (cursor): Ένα σύµβολο, όπως ένα τετράγωνο/ερω-

τηµατικό, που δείχνει την τοποθεσία της οθόνης όπου θα εισαχθεί

ο επόµενος χαρακτήρας. 

δυαδικά ψηφία (binary digits [bits]): Tα ψηφία 1 και 0 που χρησι-

µοποιούνται στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης.

Eγγραφή (record): Ένα σύνολο σχηµατιζόµενων πεδίων που χρησι-

µοποιούνται ως µία µονάδα. 

εικονίδιο: Σύµβολο (µικρή εικόνα) για παράσταση διαφόρων αντι-

κειµένων που χρησιµοποιείται από το περιβάλλον «παραθύρων»

(windows).

εικονοκύτταρο (pixel): Tο ελάχιστο διακριτό στοιχείο φωτός ή εικό-

νας που µπορεί να απεικονισθεί σε µια οθόνη για µία δεδοµένη

κατάσταση γραφικών.

εικονο�συνέδριο (video�conferencing): Tεχνική που επιτρέπει µετά-

δοση εικόνων µε πλήρη κίνηση και ήχο µέσω τηλεφωνικών γραµ-

µών και προσφέρει δυνατότητες επικοινωνίας ατόµων που βρί-

σκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, να δουν και να ακούσουν ο

ένας τον άλλο και να έχουν διαλογική επικοινωνία. 

είσοδος (input): H διαδικασία εισαγωγής των δεδοµένων που εισέρ-

χoνται σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. H µονάδα /συσκευή από την

οποία εισάγονται στο υπολογιστικό σύστηµα σχετικές πληροφο-

ρίες (π.χ. δεδοµένα, προγράµµατα κτλ.).

εκτυπωτής (printer): Συσκευή εξόδου ενός υπολογιστικού συστή-

µατος. Η κατηγορία κρουστικών εκτυπωτών περιλαµβάνει τους

σειριακούς (data matrix, daisy wheel printers) και τους γραµµικούς

εκτυπωτές υψηλής ταχύτητας. Η κατηγορία µη κρουστικών εκτυ-

πωτών περιλαµβάνει τους θερµικούς εκτυπωτές, εκτυπωτές µελά-
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νης (ink�jet printers) και τους εκτυπωτές laser, που χρησιµοποιού-

νται εκτεταµένα στην ηλεκτρονική βιοµηχανία εκδόσεων. 

έλεγχος µεταφοράς (transfer monitor): Mέρος του εποπτικού τµή-

µατος (που είναι µέρος της µνήµης) το οποίο χρησιµοποιείται για

δηµιουργία γραµµής αναµονής στο δίσκο.

έµπειρο σύστηµα (expert system): Eφαρµογές που δίνουν συµβου-

λές σε συγκεκριµένα θέµατα, χρησιµοποιώντας πληροφορίες από

βάσεις γνώσεων. Τα έµπειρα συστήµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης

κατασκευάζονται µε χρήση περιγραφικών γλωσσών, π.χ.

PROLOG.

εµπορικά πακέτα: Kατηγορία λογισµικού που θεωρείται ότι περι-

λαµβάνει το µεγαλύτερο αριθµό σχετικών προγραµµάτων για διά-

φορες εµπορικές και οικονοµικοτεχνικές εφαρµογές.

ενορατικός προγραµµατισµός (visual programming): Eίδος προ-

γραµµατισµού που βασίζεται στο γεγονός ότι οι κυριότερες µέθο-

δοι εκµάθησης και διδασκαλίας αναφέρονται κατά πρώτο λόγο σε

εικόνες και κατά δεύτερο λόγο σε αντικείµενα και λέξεις.

έξοδος (output): H διαδικασία εξαγωγής αποτελεσµάτων από τον υπο-

λογιστή. Η µονάδα/συσκευή στην οποία στέλνουµε πληροφορίες

µετά την επεξεργασία των δεδοµένων και την εκτέλεση του προ-

γράµµατος.

εξυπηρετητής (server): Πρόγραµµα που ανταποκρίνεται σε παροχή

πληροφοριών από άλλα προγράµµατα πελατών, τα οποία υπακού-

ουν σε συγκεκριµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Μπορεί να υπο-

στηρίζει σταθµούς εργασίας που µπορούν να λειτουργούν ή όχι σε

ένα κεντρικό σύστηµα εξυπηρέτησης (host computer), ανάλογα µε

την αρχιτεκτονική του συστήµατος.

έξυπνη κάρτα (smart cart): Mαγνητικό µέσο αποθήκευσης πληρο-

φοριών που ευρίσκεται σε µικρό τεµάχιο πλαστικού µε ενσωµα-

τωµένα έναν µικροεπεξεργαστή και µνήµη.

έξυπνο τηλέφωνο (smart phone): Tεχνολογικό µέσο επικοινωνίας

που περιέχει µικροεπεξεργαστές που µπορούν να προγραµµατι-

στούν µε προηγµένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και οθόνες που

επιδεικνύουν δεδοµένα . 

επεξεργασία δεδοµένων (data processing): H επεξεργασία χαρα-
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κτήρων και αριθµητικών δεδοµένων από τη µηχανή. Ο όρος ανα-

φέρεται σε µεθόδους µε τις οποίες τα δεδοµένα γίνονται αντικεί-

µενο επεξεργασίας (ταξινοµούνται και µεταφέρονται µέσα στην

κύρια µνήµη) σύµφωνα µε ορισµένες σχέσεις που ισχύουν για τα

δεδοµένα. 

επεξεργασία, κατανεµηµένη (distributed processing): Aναφέρεται

στη µετάδοση υπολογιστικής ισχύος σε όλα τα µέρη ενός οργανι-

σµού από µια κεντρική εγκατάσταση σε διάφορους χρήστες. Επι-

τρέπεται στους χρήστες σε απόµακρα µέρη να εκτελέσουν τοπικά

προγράµµατά τους και να έχουν επίσης προσπέλαση σε κεντρικούς

επεξεργαστές.

επεξεργασία, µαζική (batch processing): Tεχνική επεξεργασίας όπου

τα δεδοµένα συγκεντρώνονται και χρησιµοποιούνται σε τακτικά

χρονικά διαστήµατα ως µία οµάδα (δέσµη)/αρχείο και όχι ευθύς ως

δηµιουργούνται τα δεδοµένα.

επεξεργασία, παράλληλη (parallel processing): H ταυτόχρονη

(παράλληλη) εκτέλεση πολλών λειτουργιών σε ένα υπολογιστικό

σύστηµα, µε κύριο σκοπό την αύξηση της απόδοσής του. 

επεξεργασία πληροφοριών (information processing): H καταγρα-

φή, κατάταξη, ταξινόµηση, αναζήτηση, ανάκτηση και γενικά δια-

χείριση δεδοµένων για παραγωγή πληροφοριών/αποτελεσµάτων.

Σύνολο διαδικασιών που χρησιµοποιούνται στα δεδοµένα για να

παραχθούν χρήσιµα αποτελέσµατα. 

επεξεργαστής µετωπικός (front�end processor): Eιδικός µίκρο� ή

µίνι υπολογιστής που αναλαµβάνει εκτέλεση µέρους δραστηριο-

τήτων, π.χ. κατάλληλη µεταφορά δεδοµένων, έλεγχος σφαλµάτων

κτλ., του κεντρικού υπολογιστή, έτσι ώστε ο τελευταίος να λει-

τουργεί περισσότερο αποδοτικά. 

επεξεργαστής πρόσβασης (gateway): Mηχανή για τη διασύνδεση

διαφόρων κόµβων, δικτύων υπολογιστών που απέχουν σηµαντικά

µεταξύ τους ή λειτουργούν µε ασύµβατες συνθήκες και αρχές λει-

τουργίας.

επιστήµη υπολογιστών (computer science): H επιστήµη που ασχο-

λείται µε διεργασίες πληροφοριών, µε δοµές και διαδικασίες πλη-

ροφοριών που παριστάνουν τις προηγούµενες διεργασίες και µε

αντίστοιχες υλοποιήσεις σε συστήµατα επεξεργασίας πληροφο-
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ριών.

εποπτικό τµήµα: Ένα ειδικό µέρος του λειτουργικού συστήµατος που

εκτελεί ορισµένες λειτουργίες.

ευλύγιστος δίσκος (floppy disk): Mικροί δίσκοι τυχαίας προσπέλα-

σης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για λειτουργίες εισόδου και

εξόδου των µικροϋπολογιστών. 

Hλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (Electronic Data Interchange

[EDI]): Aνταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εµπορευόµενων συνε-

ταίρων που επιτρέπει µετάδοση εµπορικής αλληλογραφίας µέσω

δικτύου υπολογιστών αντί του παραδοσιακού ταχυδροµείου.

ηλεκτρονική βιοµηχανία εκδόσεων: Bιοµηχανία κατασκευής πακέ-

των που χρησιµοποιούν τις «επιτραπέζιες εκδόσεις» [Desk Top

Publishing (DTP)], παρέχουν ολοκληρωµένα κείµενα και γραφικά

σε έγγραφα και δηµιουργούν έντεχνα περιγράµµατα σελίδων και

ποιοτική τυπογραφία.

ηλεκτρονική έκδοση (electronic publishing): Eκδόσεις που περιέ-

χουν σε τακτική βάση µεγάλο αριθµό διεθνών επιστηµονικών

περιοδικών και βιβλίων, πολλών περιοχών και αντικειµένων, µε τα

πρόσφατα δηµοσιευµένα άρθρα τους. Οι χρήστες έχουν άµεση πρό-

σβαση στις εκδόσεις αυτές µέσω δικτύων και δυνατότητα ανάκτη-

σης πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν. 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e�mail): Eπικοινωνία µέσω του διαδι-

κτύου. Κάθε χρήση του e�mail έχει µία µοναδική «ηλεκτρονική»

διεύθυνση, µε βάση την οποία χρησιµοποιεί το δίκτυο και επικοι-

νωνεί µε άλλους χρήστες αµφίδροµα, ελαχιστοποιώντας τις

χώρο�χρονικές συντεταγµένες.

ηµιαγωγός (semi�conductor): Στερεό σώµα µε µικρή ηλεκτρική αγω-

γιµότητα, ενδιάµεση µεταξύ µετάλλων, που είναι καλοί αγωγοί του

ηλεκτρισµού, και των µονωτών. Συσκευές ηµιαγωγών είναι οι δίο-

δοι και τα τρανζίστορς, που είναι κατασκευασµένες από ηµιαγώ-

γιµα υλικά, όπως πυρίτιο, γερµάνιο, αρσενικούχο γάλλιο κτλ. Χρη-

σιµοποιείται για να σχηµατισθεί ένα µικρό συµπαγές κύκλωµα, που

µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να σχηµατιστεί µνήµη.
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Ιδεατή µνήµη (virtual memory): Eικονική µνήµη που επιτρέπει τη

λειτουργία του υπολογιστή σαν να είχε περισσότερη µνήµη από

την πραγµατική που διαθέτει. 

ιδεατό σύµπαν: Mοντέλο ενός «προσεγγιστικoύ» σύµπαντος µε

χρήση τεχνικών «ιδεατής» πραγµατικότητας (virtual reality).

ιεραρχική βάση: Eίδος βάσεων δεδοµένων µε δενδροειδή δοµή µε

κλάδους που θεωρούνται ως τµήµατα. Τα πατρικά τµήµατα µπο-

ρούν να έχουν «θυγατρικά» τµήµατα, αλλά ένα θυγατρικό τµήµα

µπορεί να ανήκει µόνο σε ένα πατρικό τµήµα.

Καταχωρητής (register): Eιδική µονάδα µνήµης µε ικανότητα λήψης

πληροφοριών, προσωρινή κράτηση και µετάδοσή τους µε τρόπο

που καθορίζει η µονάδα ελέγχου.

κεντρική µονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit [CPU]):

Tο τµήµα του υπολογιστή που επεξεργάζεται τις πληροφορίες εισό-

δου (δεδοµένα και προγράµµατα). 

κεντρικό σύστηµα εξυπηρέτησης ή «φιλοξενών» υπολογιστής (host

computer): Παρέχει την πρωτεύουσα υπολογιστική ισχύ ή ικανό-

τητα σε ένα δίκτυο σταθµών εργασίας. Η χρήση του µπορεί να

περιορισθεί στην καταγραφή, αποθήκευση, ανάκτηση πληροφο-

ριών και σε µικροϋπολογιστές που εκτελούν το κύριο µέρος της

επεξεργασίας.

κρυπτογράφηση (encryption): Mέθοδος για την ασφάλεια πληρο-

φοριών που χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο και ένα αντίστοιχο κλει-

δί, που µετατρέπει το καθαρό κείµενο ενός µηνύµατος σε κωδικο-

ποιηµένη µορφή πριν τοποθετηθεί στην τηλεπικοινωνιακή γραµ-

µή. 

κύκλωµα VLSI: Oλοκληρωµένα κυκλώµατα πολύ µεγάλης κλίµακας

ολοκλήρωσης που χρησιµοποιήθηκαν σε υπολογιστές της πέµπτης

γενιάς, όπου οι συνιστώσες τοποθετούνται σε ένα απλό κοµµάτι

από σιλικόνη.

κυτταρικό τηλέφωνο (cellular phone): Aσύρµατο µηχάνηµα που

χρησιµοποιεί ραδιοκύµατα για επικοινωνία µε τοπικά κέντρα που

βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις.

κώδικας µηχανής (machine code): Tο σύνολο οδηγιών µηχανής
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(δεκαδικών ή δυαδικών) που καθορίζεται από τον σχεδιασµό ή

κατασκευή της αριθµητικής/λογικής µονάδας, της µονάδας ελέγ-

χου και του µεγέθους (µήκους) της λέξης στη µονάδα µνήµης.

κώδικας παγκόσµιος (universal code): Περιέχει ένα σύνολο χιλιά-

δων διαφορετικών χαρακτήρων και χρησιµοποιείται ιδιαίτερα σε

παραστάσεις γραµµάτων από αλφαβήτα διαφόρων γλωσσών, όπως

ιαπωνική, κινέζικη, εβραϊκή κτλ., και ειδικών συµβόλων και ιδεο-

γραµµάτων.

Λειτουργικό σύστηµα (operating system): Ένα σηµαντικό µέρος του

λογισµικού του συστήµατος, το οποίο βασικά διαχειρίζεται τους

πόρους του υπολογιστικού συστήµατος και επιβλέπει την εκτέλε-

ση των προγραµµάτων του χρήστη.

λογική πύλη (logical gate): Kύκλωµα κατασκευασµένο από συνδυα-

σµούς διαφόρων τύπων για εκτέλεση αριθµητικών πράξεων. Οι

γνωστότερες στοιχειώδεις λογικές πύλες είναι οι: AND, OR και

NOT.

λογισµικό (software): Mία συλλογή προγραµµάτων που δίνονται στον

υπολογιστή για λειτουργία του υλικού και εκτέλεση εργασιών /επί-

λυση προβληµάτων.

λογισµικό διαχείρισης έργων (project management software):

Kατηγορία λογισµικού που επιτρέπει τη δηµιουργία σχετικών προ-

γραµµάτων, χρονοδιαγραµµάτων και κατανοµή προσωπικού και

αντίστοιχων πόρων για εκτέλεση προγραµµατισµένων έργων. Τα

πακέτα του επιτρέπουν τη δηµιουργία διαγραµµάτων PERT και

Gantt.

λογισµικό συγγραφικό: Kατηγορία λογισµικού σύµφωνα µε την

οποία παρουσιάζονται στο χρήστη µαθήµατα ειδικών γνωστικών

αντικειµένων, προκειµένου να εκπληρωθούν συγκεκριµένοι µαθη-

σιακοί στόχοι.

Μετα�αρχείο (meta�file): Eιδικό αρχείο ελέγχου που περιγράφει

άλλα αρχεία. 

µεταγλωττιστής (compiler): Ένα πολύπλοκο πρόγραµµα που µετα-

τρέπει ένα πρόγραµµα γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατισµού
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υψηλού επιπέδου σε γλώσσα µηχανής που µπορεί να αναγνωρίσει

ο υπολογιστής.

µεταφραστής (translator): Eιδικά πολύπλοκα προγράµµατα που

χρησιµοποιούν οι διαδικασιακές γλώσσες. ∆ιακρίνονται σε µετα-

γλωττιστές (compilers) και διερµηνείς (interpreters). 

µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων (inference engine): Mέρος ενός

έµπειρου συστήµατος που αποτελεί έναν µηχανισµό λογικής επε-

ξεργασίας.

µηχανικός γνώσης (knowledge engineer): Eιδικός εµπειρογνώµων

για την ανάπτυξη έµπειρων συστηµάτων (µεγάλης κλίµακας).

µικροεπεξεργαστής (microprocessor): Oλοκληρωµένο κύκλωµα που

περιέχει µια µονάδα επεξεργασίας, που µπορεί να πραγµατοποιή-

σει αριθµητικές και λογικές πράξεις. Μία απλή κάρτα στην οποία

συνήθως τοποθετούνται η CPU και η κύρια µνήµη ενός µικροϋπο-

λογιστή.

µικρουπολογιστής: O πλέον διαδεδοµένος τύπος υπολογιστή, που

περιλαµβάνει έναν µικροεπεξεργαστή και µονάδες I/O. Η κατηγο-

ρία µικροϋπολογιστών υποδιαιρείται σε προσωπικούς (personal

computers), οικιακούς (home computers) και φορητούς υπολογι-

στές (portable computers).

µινι�υπολογιστής: O «µεσαίου» µεγέθους υπολογιστής, µικρότερος

σε υπολογιστική ισχύ και λιγότερο ακριβός από τους «µεγάλους»

(main frame) υπολογιστές, που δεν απαιτεί συντήρηση. Χρησιµο-

ποιείται κύρια σε εφαρµογές και περιβάλλοντα πολλών χρηστών,

για βιοµηχανικό αυτοµατισµό επιχειρήσεων και έλεγχο εργαλειο-

µηχανών.

µονάδες εισόδου�εξόδου (I/O units): Συσκευές µε τις οποίες ο υπο-

λογιστής λαµβάνει πληροφορίες (Input) και στη συνέχεια παρου-

σιάζει τα αποτελέσµατα σε χρήσιµη µορφή (Output).

µονάδες ελέγχου (control units): Mονάδες που ελέγχουν τη σωστή

τοποθέτηση πληροφοριών στη µνήµη, την κατάλληλη σειρά των

οδηγιών προγράµµατος και επιλογή δεδοµένων από τη µνήµη.

µονάδες, περιφερειακές: Mονάδες (συσκευές) εισόδου, εξόδου και

αποθήκευσης, που λειτουργούν κανονικά υπό τον έλεγχο του

συστήµατος. 
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µορφοποίηση (modulation): ∆ιαδικασία µετατροπής ψηφιακών

σηµάτων σε αναλογικά.

Νέες τεχνολογίες: οι τεχνολογίες των σύγχρονων υπολογιστών και

επικοινωνιών, καθώς επίσης οι διάφοροι µικτογενείς συνδυασµοί

τους, που χρησιµοποιούνται στην επίλυση ευρύτατου φάσµατος

πολύπλοκων προβληµάτων και εφαρµογών των κλάδων της επι-

στήµης, βιοµηχανίας, οικονοµίας και εµπορίου.

νευρωνικά δίκτυα (neural networks): µαζικά παράλληλοι αναλογι-

κοί επεξεργαστές.

Ολοκληρωµένο κύκλωµα (integrated circuit): σύνολο κατασκευής

λογικών πυλών και πολύπλοκων ψηφιακών κυκλωµάτων σε ένα

πολύ µικρό τεµάχιο ηµιαγωγού, στο οποίο µε κατάλληλες τεχνικές

σχηµατίζονται διάφορα στοιχεία καθώς και οι συνδέσεις τους. Το

σύνολο τοποθετείται συνήθως σε µεταλλική, κεραµική ή πλαστι-

κή συσκευασία, που αποτελεί την «ψηφίδα» (chip).

οπτικές ίνες (fiber optics): µέσα µετάδοσης πληροφοριών στα ψηφια-

κά δίκτυα, που εξασφαλίζουν πολύ µεγάλο διαθέσιµο επικοινω-

νιακό εύρος.

οπτικός υπολογιστής: υπολογιστής που χρησιµοποιεί οπτικά σήµα-

τα αντί ηλεκτρονικών και οπτικά ανάλογα των κρυσταλλολυχνιών

(transistors).

Πακέτο (packet): η µονάδα όγκου πληροφοριών που διακινείται µέσω

δικτύων. Αποτελείται από σειρά δεδοµένων (bits) καθορισµένου

µήκους µαζί µε αρχικά δεδοµένα προέλευσης και προορισµού του

πακέτου και στοιχεία ελέγχου σφαλµάτων και ποιότητας επικοι-

νωνίας. 

πακέτο λογισµικού (software package): ένα πρόγραµµα (ή επιλογή

προγραµµάτων) που έχει γραφτεί για γενική χρήση σε µια προδια-

γεγραµµένη εφαρµογή. Περιλαµβάνει προγράµµατα, τεκµηρίωση,

δεδοµένα και έχει συνήθως υποστήριξη από τους προµηθευτές.

παράθυρα (windows): βελτιωµένο περιβάλλον/«ενδιάµεσο γραφι-

κών», που χρησιµοποιεί µικρές εικόνες (εικονίδια), δηλαδή σύµ-
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βολα για παράσταση διαφόρων αντικειµένων. Τα παράθυρα λει-

τουργούν υπό τον έλεγχο του λειτουργικού συστήµατος DOS και

επιτρέπουν την εκτέλεση πολλαπλών στοιχειωδών λειτουργιών

(multitasking) µε πρόσβαση σε ορισµένη περιοχή της µνήµης. H

νέα έκδοση Windows δεν βασίζεται στο DOS (διατηρείται για συµ-

βατότητα). ∆ιαθέτουν «κυλιόµενους» καταλόγους εργασιών

(menus), από τους οποίους επιλέγονται επιθυµητές εντολές µε

χρήση του δροµέα�οθόνης ή της συσκευής «ποντίκι» (mouse).

παράλληλοι υπολογισµοί : βλέπε «υπερυπολογισµοί».

πεδίο (field): µία οµάδα διαδοχικών χαρακτήρων που χρησιµοποιού-

νται για να παραστήσουν µία µονάδα πληροφορίας.

πλειάδες : οι γραµµές ενός σχεσιακού πίνακα που αντιστοιχούν σε

εγγραφές. Οι στήλες του σχεσιακού πίνακα αντιστοιχούν στα γνω-

ρίσµατα.

Πληροφορική (Informatics): η επιστήµη επεξεργασίας πληροφοριών,

δηλαδή των µεθόδων καταγραφής, χειρισµών και ανάκτησης πλη-

ροφοριών. Η επιστήµη που ερευνά ιδιότητες και συµπεριφορά

πληροφοριών, δυνάµεις που διέπουν τη ροή πληροφοριών και µέσα

επεξεργασίας πληροφοριών για την επίτευξη βέλτιστης ευχρηστίας

και προσιτότητας. Στις επεξεργασίες αυτές περιλαµβάνονται η

παραγωγή, διάδοση, συλλογή, οργάνωση, ερµηνεία και χρήση πλη-

ροφοριών. 

πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης (Management Information

System [MIS]): σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών σχεδιασµένο

σύµφωνα µε τις αρχές της «καθοδικής προσέγγισης», όπου τα

αρχεία βάσεων δεδοµένων συχνά οµαδοποιούνται και µέσω

δικτύων επιτρέπεται η προσπέλαση στα δεδοµένα.

πολυεπεξεργασία (multiprocessing): η επεξεργασία πληροφοριών σε

ένα υπολογιστικό σύστηµα µε τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους επε-

ξεργαστές, που χρησιµοποιούν κοινή µνήµη και πιθανόν κοινές

συσκευές εισόδου/εξόδου. Είναι µία µορφή παράλληλης επεξερ-

γασίας, όπου οι επεξεργαστές µπορούν να εκτελούν ανεξάρτητα

προγράµµατα χρησιµοποιώντας ανεξάρτητα επίσης δεδοµένα.

πολυµέσα (multimedia): συνδυασµός από τα ακόλουθα µέσα: ήχος,

µουσική, γραφικά, κίνηση, σταθερή και κινούµενη εικόνα, που χρη-

σιµοποιούνται όλα ή µερικά από αυτά για την πληρέστερη παρου-
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σίαση πληροφοριών µέσω υπολογιστών.

πολυπλέκτης (multiplexer): µηχάνηµα που συλλέγει µηνύµατα από

πολλούς κόµβους σε µια φυσική τοποθεσία και τα µεταδίδει σει-

ριακά µε υψηλή ταχύτητα σε ένα απλό κανάλι επικοινωνίας. 

πολυπρογραµµατισµός (multiprogramming): κατάσταση κατά την

οποία µία µοναδική CPU διαιρεί το χρόνο της µεταξύ περισσοτέ-

ρων της µίας εργασιών εκµεταλλευόµενη τον άεργο χρόνο της.

ποντίκι (mouse): συσκευή εισόδου «φιλική προς τον χρήστη» για την

επιλογή θεµάτων προκαθορισµένων λιστών.

πραγµατικός χρόνος, σύστηµα (real time system): τύπος υπολογι-

στικού συστήµατος. Μία εφαρµογή είναι «πραγµατικού�χρόνου»

όταν δέχεται για επεξεργασία στοιχεία που η ταχύτητα και το απο-

τέλεσµα της επεξεργασίας τους επηρεάζουν την εξέλιξη µίας δρα-

στηριότητας. Ένα σύστηµα πραγµατικού χρόνου δίνει µία σχεδόν

άµεση απάντηση όταν δεχθεί κατάλληλα δεδοµένα.

πρόγραµµα: σύνολο οδηγιών που καθοδηγούν τον υπολογιστή να

εκτελέσει καθορισµένες ενέργειες (π.χ. επεξεργασία δεδοµένων).

Το πρόγραµµα κατασκευάζεται χρησιµοποιώντας γλώσσες προ-

γραµµατισµού.

προσπέλαση, τυχαία (random access): η µέθοδος πρόσβασης δεδο-

µένων ανεξάρτητα από την πραγµατική θέση των δεδοµένων στον

δίσκο. Η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε οδηγούς δίσκων,

που καλούνται συσκευές άµεσης προσπέλασης.

προσοµοίωση (simulation): µίµηση πραγµατικών φυσικών κατα-

στάσεων στον υπολογιστή για δοκιµές και µελέτες διαφόρων κατα-

στάσεων.

πρωτόκολλο µετάδοσης: κανόνες και διαδικασίες που διέπουν την

επικοινωνία υπολογιστών και καλύπτουν όλο το φάσµα επικοινω-

νιών. Υπάρχουν πρωτόκολλα που καθορίζουν απλά τη σειρά µετά-

δοσης δεδοµένων και πρωτόκολλα που ασχολούνται µε τον τρόπο

µετάδοσης µηνυµάτων ή και ολόκληρων αρχείων και προγραµµά-

των.

Σταθµός εργασίας (workstation): ένα σύνολο στοιχείων του υπολο-

γιστή που είναι σχεδόν πάντοτε συνδεδεµένα µε άλλους σταθµούς
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εργασίας και/ή µε ένα κεντρικό σύστηµα εξυπηρέτησης (host) ή

εξυπηρετητή (server) µέσω ενός δικτύου. Το δίκτυο επιτρέπει συλ-

λογικά σε έναν ή περισσότερους να εργάζονται σε προσπελάσιµα

αρχεία.

σύστηµα αρίθµησης (number system), µε βάση β: είναι ένα σύστη-

µα αρίθµησης που χρησιµοποιεί διακεκριµένα σύµβολα για β

ψηφία και χρησιµοποιείται για µετρήσεις φυσικών αριθµών.

σύστηµα διαχείρισης αρχείων (DBMS): ένα κατανοητό σύνολο προ-

γραµµάτων που επιτρέπει σε χρήστες να δηµιουργήσουν, συντη-

ρήσουν, χειριστούν και αναφέρουν δεδοµένα από µία βάση δεδο-

µένων.

συστήµατα στήριξης αποφάσεων (DDS): συστήµατα διαχείρισης

πληροφοριών που χρησιµοποιούν ποσοτικές και αναλυτικές µεθό-

δους.

σχεσιακή βάση δεδοµένων: τύπος βάσεων δεδοµένων στον οποίο τα

πεδία�κλειδιά των εγγράφων σε διαφορετικά αρχεία µπορούν να

συνδεθούν για τη δηµιουργία ενός πίνακα που συσχετίζει τα

αρχεία. Το σχεσιακό µοντέλο χρησιµοποιεί απλούς πίνακες για τον

ορισµό οµάδων γνωρισµάτων ή σχέσεων.

Ταχύτητα ρολογιού (clock speed): µέσο µέτρησης ταχύτητας σε

megahertz (MHz) για την απόδοση της CPU ενός υπολογιστή.

Εναλλακτικό µέσο µέτρησης ταχύτητας αποτελούν τα «εκατοµµύ-

ρια εντολών ανά δευτερόλεπτο» [Μillions of Instructions Per

Second (ΜIPS)].

τεκµήριο (token): αναφέρεται σε ένα ειδικό σήµα που µετακινείται

από κόµβο σε κόµβο γύρω από ένα δίκτυο LAN. Η τοπολογία

δακτυλίου µε «τεκµήριο» χρησιµοποιείται εκτεταµένα και επιτρέ-

πει µόνο ένας κόµβος κάθε φορά να µεταδίδει ή να δέχεται δεδο-

µένα από έναν εξυπηρετητή αρχείων.

Τεχνολογίες Πληροφοριών (Information Technology [IT]): οι

τεχνολογίες που αναφέρονται στη σύζευξη της Πληροφορικής µε

συγγενείς ή συναφείς κλάδους, όπως π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, ο

αυτοµατισµός γραφείων, η ροµποτική κ.ά., αλλά και µε κάθε άλλο

κλάδο της επιστήµης, βιοµηχανίας, οικονοµίας, εµπορίου κ.ά., που

επιζητεί την αποδοτική χρήση των σύγχρονων υπολογιστικών
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µεθόδων και τεχνικών στην επίλυση πολύπλοκων πρακτικών προ-

βληµάτων του.

τηλε�ανταλλαγές (tele�commuting): αναφέρεται σε χρήση υπολο-

γιστών για προσπέλαση σε βάσεις δεδοµένων οργανισµών/φορέ-

ων, προγραµµάτων, e�mail κτλ., εφόσον ο χρήστης βρίσκεται

µακριά από τους οργανισµούς/φορείς αυτούς.

Υλικό ή υλισµικό (hardware) : Τα φυσικά (ορατά) συστατικά στοι-

χεία του υπολογιστή που αποτελούνται από επεξεργαστές, µονά-

δες I/O και περιφερειακές µονάδες.

υπερυπολογισµοί (supercomputing): σύγχρονες υπολογιστικές µέθο-

δοι που χρησιµοποιούνται σε υπερυπολογιστές (supercomputers)

και αναφέρονται σε υπολογισµούς (πολύ) µεγάλης τάξης για εκτέ-

λεση ειδικών εργασιών, π.χ. εκτέλεση τρισδιάστατων ιατρικών

απεικονίσεων, µακροπρόθεσµη πρόγνωση καιρού, παγκόσµια οικο-

νοµική µοντελοποίηση κτλ.

υπερυπολογιστής (supercomputer): Ο µεγαλύτερος σε υπολογιστι-

κή ισχύ, ο ταχύτερος και πλέον ακριβός σήµερα υπολογιστής.

Συνήθως διαθέτει πολλές µονάδες επεξεργασίας που εργάζονται

παράλληλα µεταξύ τους. Χρησιµοποιείται για ερευνητικούς σκο-

πούς εξαιρετικά πολύπλοκων υπολογιστικών προβληµάτων (δηµι-

ουργία σύµπαντος, δοµή πυρηνικών σωµατιδίων), προσοµοιώσεις

, πρόγνωση καιρού, σεισµολογία κτλ.

υπολογισµοί υψηλής απόδοσής (HPC): βλέπε «υπερυπολογισµοί».

υπολογιστής, ηλεκτρονικός (computer): σύνολο ηλεκτρονικών εξαρ-

τηµάτων που µπορεί να δεχτεί δεδοµένα, µε κατάλληλη µορφή από

διάφορα µέσα εισόδου, να τα επεξεργασθεί και/ή να τα αποθηκεύ-

σει για µελλοντική επεξεργασία. 

υπολογιστής, αναλογικός: µηχανή που λειτουργεί µετρώντας ποσο-

τικά παρά απαριθµώντας. Έχει περιορισµένη µνήµη και περιορι-

σµούς στον τύπο υπολογισµών που εκτελεί και µπορεί να χρησι-

µοποιηθεί µόνο σε ορισµένες γενικές εφαρµογές.

υπολογιστής, ψηφιακός (digital computer): υπολογιστής του οποί-

ου η λειτουργία στηρίζεται στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης και

όλες οι πληροφορίες εισόδου είναι υποχρεωτικά διακριτές.
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υπολογιστικό σύστηµα (computer system): ένα σύνολο υλικού και

λογισµικού που λειτουργεί σύµφωνα µε ορισµένες διαδικασίες.

Είναι ένα πολύπλοκο σύστηµα το οποίο αποτελείται από τα υπο-

συστήµατα υλικού, λογισµικού και επικοινωνιών µε τις αντίστοι-

χες συνιστώσες τους, που συνεργάζονται όλα µαζί µε µεγάλη ταχύ-

τητα και εξαιρετική αξιοπιστία.

Ψηφιακά ρεύµατα ήχου�εικόνων�κειµένων: διαδικασίες κατά τις

οποίες τα αναλογικά σήµατα (ήχου�εικόνων�κειµένων) µε βοήθεια

ειδικών καρτών µετατρέπονται αντίστοιχα σε ψηφιακά.

Animation (κινούµενα σχέδια): σύνολο τεχνικών στα γραφικά υπο-

λογιστή για την επίτευξη αίσθησης της κίνησης σχηµάτων στην

οθόνη.

ASCII, κώδικας: ένας κοινός κώδικας υπολογιστών για την παρά-

σταση δεδοµένων, που µπορεί να χρησιµοποιεί 7 ή 8 bits δεδοµέ-

νων για κάθε θέση αποθήκευσης ή ψηφιολέξη (byte), ακρωνύµιο

του American Standard Code for Information Interchange.

CASE (Computer Assisted Software Engineering): εργαλείο λογι-

σµικού για την ανάπτυξη πληροφορικών συστηµάτων.

CD (compact disk): συµπαγής οπτικός δίσκος µε δυνατότητες απο-

θήκευσης πληροφοριών (ήχων, εικόνων κτλ.).

CD�ROM: οπτικός ψηφιακός δίσκος µε δυνατότητες αποθήκευσης

ήχου και εικόνων, που µπορεί να διαβαστεί από τον υπολογιστή.

CPU (Central Processing Unit): Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας.

Η «καρδιά» του υπολογιστικού συστήµατος, που επικοινωνεί µε

τις υπόλοιπες µονάδες του υπολογιστή και η λειτουργία της περι-

λαµβάνει την εκτέλεση των εντολών των προγραµµάτων.

DBMS (Data Base Management System): Σύστηµα ∆ιαχείρισης

Βάσεων ∆εδοµένων. Πακέτο λογισµικού για δηµιουργία κατάλλη-

λων εγγραφών και δοµών δεδοµένων και για χειρισµό ή προσπέ-

λαση σε δεδοµένα ενός αριθµού αρχείων βάσεων δεδοµένων.

DSS (Decision Support System): Σύστηµα στήριξης αποφάσεων για
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την κάλυψη ποσοτικών και αναλυτικών µεθόδων.

DTP (Desk Top Publishing): Επιτραπέζιο εκδοτικό σύστηµα που

συνεργάζεται µε επεξεργαστές κειµένων και χρησιµοποιείται για

σελιδοποίηση εντύπων, δηµιουργία µακετών και γραφικών απει-

κονίσεων.

EBCDIC, κώδικας: ένας κοινός κώδικας υπολογιστών για παράστα-

ση δεδοµένων, ακρωνύµιο του Extended Binary Coded Decimal

Interchanged Code.

FAX (facsimile machine): συσκευή τηλεοµοιοτυπίας, που µπορεί να

λειτουργήσει ως µονάδα εισόδου (αλλά και εξόδου), ως εφαρµογή

αυτοµατοποίησης πηγαίων δεδοµένων. Η µηχανή FAX είναι ένα

τεχνολογικό µέσο επικοινωνίας που ανιχνεύει και µεταδίδει, λαµ-

βάνει έγγραφα, αρχεία και εικόνες που µπορούν στη συνέχεια να

µεταδοθούν σε άλλες παρόµοιες µηχανές ή υπολογιστές. Μία µηχα-

νή ανίχνευσης που µεταδίδει έγγραφα ελαττωµένα σε σειρές στιγ-

µών χωρίς µόνιµη αποθήκευση.

HIPO (Hierarchical Input Process Output): διάγραµµα ιεραρχίας,

λεπτοµερούς περιγραφής, που χρησιµοποιεί άµεση παρουσίαση

των σχέσεων µεταξύ εισόδου�εξόδου των δεδοµένων µε περιγρα-

φές των απαιτούµενων διαδικασιών επεξεργασίας.

host computer: βλέπε «κεντρικό σύστηµα εξυπηρέτησης».

HPC (High Performance Computing): υπολογισµοί υψηλής από-

δοσης, που επικεντρώνονται σε µαζικά παράλληλα συστήµατα και

τεχνολογίες λογισµικού που κάνουν νέες αρχιτεκτονικές διαθέσι-

µες για την επίλυση πολύπλοκων υπολογιστικών προβληµάτων.

LAN (Local Area Network): δίκτυο, στο οποίο οι διασυνδεδεµένοι

υπολογιστές βρίσκονται ο ένας κοντά στον άλλο (π.χ. σε γειτονικά

κτίρια).

MICR (Magnetic Character Recognition): µέθοδος αναγνώρισης

χαρακτήρων µε µαγνητική µελάνη.
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modem (modulator demodulator): διαµορφωτής�αποδιαµορφωτής,

µε τη βοήθεια του οποίου µετατρέπονται σήµατα από ψηφιακά που

χρησιµοποιούν οι υπολογιστές σε αναλογικά και µεταφέρονται µε

κοινές τηλεφωνικές γραµµές, αλλά και αντίστροφα. Το modem

συνδέεται µε τον υπολογιστή και µε τηλεφωνικές γραµµές.

MIPS (Μillions of Instructions Per Second): µέσο µέτρησης ταχύ-

τητας που αναφέρεται σε «εκατοµµύρια εντολών ανά δευτερόλε-

πτο».

MPC (Multimedia Personal Computing): σύστηµα πολυµέσων µε

καθορισµένες προδιαγραφές.

PERT (Program Evaluation and Review Technique): διαγράµµα-

τα που παρέχουν µια βασική προσέγγιση µεθόδων σχεδιασµού,

αξιολόγησης και επανεξέτασης της προόδου ενός έργου.

POS (Point�Of�Sale) terminals: τερµατικά στα σηµεία αγοράς, όπου

οι πληροφορίες παίρνονται από ετικέτες, που αποτελούνται από

κώδικες µε διαχωριστικές γραµµές µε µηχάνηµα ανίχνευσης ή µια

πένα ανάγνωσης. 

PostScript: ειδική γλώσσα περιγραφής σελίδων, χρησιµοποιείται µε

εκτυπωτές που µπορούν να µεταφράσουν κώδικες PostScript. Επι-

τρέπει παραγωγή αρχείων σε διάφορους εκτυπωτές και αποτελεί

πρότυπο της «ηλεκτρονικής έκδοσης».

RAM (Random Access Memories): ολοκληρωµένο κύκλωµα µνή-

µης στο οποίο τα δεδοµένα µπορούν να διαβαστούν ή να γραφτούν.

ROM (Read Only Memory): ολοκληρωµένο κύκλωµα µνήµης που

περιέχει δεδοµένα που έχουν γραφεί σε προηγούµενη φάση και

«σφραγίζονται» στο κύκλωµα κατά το στάδιο κατασκευής του,

χωρίς να µπορούν να µεταβληθούν αργότερα.

SQL: βλέπε «δοµηµένη γλώσσα ερωτήσεων».

UNIX: λειτουργικό σύστηµα γραµµένο στη γλώσσα προγραµµατι-
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σµού C, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από πολλούς διαφορετικούς

τύπους και µεγέθη υπολογιστών. Παρέχει την ικανότητα πολυ-

προγραµµατισµού, διαθέτει µεγάλη ποικιλία βοηθητικών προ-

γραµµάτων και έναν αριθµό ειδικών ενοτήτων λογισµικού (φλοι-

οί). Χρησιµοποιείται ευρύτατα σε ποικιλία εφαρµογών και υπάρ-

χουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις του.

UPC (Universal Product Code): παγκόσµιος κώδικας προϊόντων που

υπάρχει σε διάφορα εµπορικά προϊόντα. 

WAN (Wide Area Network): ευρύτερο δίκτυο στο οποίο οι διασυν-

δεδεµένοι υπολογιστές είναι διεσπαρµένοι σε ευρεία περιοχή, που

µπορεί να καλύπτει ολόκληρες ηπείρους.
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