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ENOTHTA 1 

Τίτλος: Περιγραφή της ενότητας της οποίας ανήκει το 
αντικείμενο <<Μεταφορές Επικοινωνίες>> 
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1.Αυτοκίνητο 
Δημιουργός: Νικολά Κουνιό  

Χρονολογία: Το πρώτο αυτοκίνητο κατασκευάστηκε 
το 1769 

Περιγραφή   

Αυτοκίνητο ονομάζεται κάθε τροχοφόρο επιβατικό 
όχημα με ενσωματωμένο κινητήρα. Σύμφωνα με 
τους συνηθέστερους ορισμούς, τα αυτοκίνητα 
σχεδιάζονται για να κινούνται (ως επί το πλείστον) 
στους αυτοκινητόδρομους, να έχουν καθίσματα για 
ένα έως έξι άτομα, έχουν συνήθως τέσσερις 
τροχούς και κατασκευάζονται κυρίως για την 
μεταφορά ανθρώπων, αλλά και μερικές φορές και 
για την μεταφορά διαφόρων πραγμάτων. Ωστόσο, ο 
όρος αυτοκίνητο καλύπτει και άλλα οχήματα 
(φορτηγά, λεωφορεία κτλ). 
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2.Τρένο 
Δημιουργός:  George Stephenson 

Χρονολογία: Το πρώτο τρένο κατασκευάστηκε το 
1815 

Περιγραφή 
Το τρένο είναι ένα είδος μέσο μαζικής μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, αποτελούμενο από ένα ή 
περισσότερα βαγόνια και μια μηχανή που τα ελκύει. 
Κινείται πάνω σε ράγες που ονομάζονται 
σιδηροτροχιές 
Ένα τρένο αποτελείται από οχήματα τα οποία 
μεταφέρουν επιβάτες ή φορτία από ένα σημείο σ’ 
ένα άλλο κινούμενα επάνω σε σιδηροδρομικές 
γραμμές (ράγες ή σιδηροτροχιές). Ο σιδηρόδρομος 
αποτελείται από ζεύγος παράλληλων ραγών αλλά 
μπορεί επίσης μονής τροχιάς συνήθως 
κατασκευασμένης από ειδικό τσιμέντο ή μαγνητικές. 
Τα περισσότερα τρένα κινούνται χρησιμοποιώντας 
κινητήρες ντίζελ ή ηλεκτρικό κινητήρα ο οποίος 
τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια, παρεχόμενη 
από παράπλευρα στη γραμμή συστήματα. Ιστορικά, 
οι ατμομηχανές ήταν η κύρια μορφή κινητήριας 
δύναμης από την εμφάνιση του σιδηροδρόμου ως 
και τα μέσα του 20ου αιώνα 
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3.Τηλέφωνο       
Δημιουργός: Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ  

Χρονολογία: Το πρώτο είδος τηλεφώνου  

κατασκευάστηκε το 1876 

Περιγραφή 
Το τηλέφωνο είναι μία συσκευή συνδιάλεξης η 
οποία μεταφέρει τον ήχο μέσω ηλεκτρικών 
σημάτων. Συγκεκριμένα πρόκειται για συσκευή που 
μετασχηματίζει τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις σε 
ηχητικές. Η συσκευή αυτή αποτελείται από πομπό 
και δέκτη και συνδέεται με καλώδιο με 
το τηλεφωνικό κέντρο. Ο πομπός έχει μέσα σ' ένα 
σωλήνα μια μετάλλινη πλάκα μπροστά σε 
ηλεκτρομαγνήτη. Μόλις ακουστεί η φωνή μας 
επάνω στην πλάκα, αυτή αρχίζει να κάνει παλμικές 
κινήσεις ισχυρές ή αδύνατες, ανάλογα με τον τόνο 
που έχει η φωνή μας, που επηρεάζουν τον 
ηλεκτρομαγνήτη. Με τη βοήθεια του ηλεκτρικού 
ρεύματος, τα ηχητικά κύματα περνούν από το 
καλώδιο και φτάνουν στο δέκτη που έχει κι αυτός 
έναν ηλεκτρομαγνήτη μ' ένα διάφραγμα μπροστά 
του. Το διάφραγμα του δέκτη με τη σειρά του 
αρχίζει να έχει παλμικές κινήσεις από τα ηχητικά 
κύματα του πομπού που μεταδίδει ο 
ηλεκτρομαγνήτης. Μ' αυτόν τον τρόπο η ανθρώπινη 
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ομιλία ξανακούγεται στο ακουστικό με την 
αναπαραγωγή των ήχων. Ο πομπός και ο δέκτης 
ενός τηλεφώνου είναι τοποθετημένοι σ' ένα όργανο 
που λέγεται ακουστικό. 

 

Ασύρματη συσκευή 

 Τηλεφωνική συσκευή 
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4.Ραδιόφωνο 
Δημιουργός: Γουλιέλμο Μαρκόνι 

Χρονολογία: Το πρώτο ραδιόφωνο κατασκευάστηκε 
το 1895   και μπορούσε να μεταδώσει μηνύματα σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 μέτρων. 

Περιγραφή 
Τo ραδιόφωνο είναι η συσκευή που λειτουργεί ως 
"ραδιοδέκτης - μετατροπέας" όπου λαμβάνοντας τις 
ραδιοφωνικές εκπομπές των ραδιοφωνικών 
σταθμών τις μετατρέπει σε ήχο. Τα ραδιοφωνικά 
κύματα εκπέμπονται από τον πομπό και φτάνουν 
στον δέκτη (δηλαδή το ραδιόφωνο). Τα κύματα 
αυτά αποκωδικοποιούνται από τη συσκευή και 
μετατρέπονται σε ηλεκτρικό ρεύμα και στην 
συνέχεια σε ήχο, που είναι και το τελικό 
αποτέλεσμα του ραδιοφώνου. Ραδιοφωνία, επίσης, 
θεωρείται και όλη η διαδικασία εκπομπής και λήψης 
ραδιοκυμάτων. 
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4.Τηλεόραση 
Δημιουργός: Γιουτζίν Γκολντστάιν  

Χρονολογία: 1876 

Περιγραφή 
 Η τηλεόραση είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας 
που χρησιμεύει στη μετάδοση και λήψη κινούμενων 
εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως. Αποτελεί το 
κυριότερο και δημοφιλέστερο όργανο Μαζικής 
Επικοινωνίας και η χρήση της είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Ο όρος καλύπτει 
ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών χαρακτηριστικών 
και των δραστηριοτήτων που αφορούν τηλεοπτικά 
προγράμματα, καθώς και την μετάδοσή τους. 
Συνήθως, λέγοντας "τηλεόραση" εννοούμε τη 
συσκευή, δηλαδή το δέκτη, ο οποίος λαμβάνει 
(τηλεοπτικό) σήμα που εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί 
σταθμοί σε συγκεκριμένες συχνότητες (ή αλλιώς 
κανάλια) με την οθόνη που απεικονίζει το 
αποτέλεσμα της εκπομπής (μετατροπή του σήματος 
σε εικόνα και ήχο) 

Ο τηλεοπτικός δέκτης λαμβάνει το σήμα είτε 
ασύρματα είτε ενσύρμτα.Η ασύρματη λήψη γίνεται 
με δύο τρόπους: Ο ένας τρόπος είναι η λήψη με 
κεραία στραμμένη σε κάποιο επίγειο σταθμό 
εκπομπής(που βρίσκεται στην κορυφή κάποιου 



 

15 

 

βουνού).Ο δεύτερος τρόπος είναι η λήψη από 
δορυφόρο μέσο δορυφορικής κεραίας(πιάτο) και 
ειδικού δέκτη.Στην ενσύρματη λήψη έχουμε την 
καλωδιακή τηλεόραση και την λήψη μέσω 
δικτυού(IPTV).Τ τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της 
ευρυζωνικής δικτύωσης (καθώς και οι νέες τεχνικές 
συμπίεσης τηλεοπτικού σήματος) κατέστησε ικανή 
την μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος μέσω 
διαδικτύου. Πρόσφατα έχει αρχίσει και η 
προσπάθεια μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος μέσο 
δίκτυο κινητής επικοινωνίας. 
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5.Αερόστατο 
 

Δημιουργός: Αδελφοί Μονγκολφιέ                        

Χρονολογία: 1783 

Περιγραφή 
Τον αερόστατο(από τις ελληνικές λέξεις «ἀήρ» και 
«στατός», μέσω της γαλλικής σύνθετης λέξης 
«aérostat»)είναι ένα αεροσκάφος, δηλαδή πτητικό 
μέσο, που παραμένει εορούμενο επειδή η 
«αεροστατική σφαίρα» που γεμίζεται με θερμό 
ατμοσφαιρικό αέρα ή άλλα αέρια(π.χ 
υδρογόνο, ήλιο, φωταέριο κ.τ.λ) ελαφρύτερα 
(δηλαδή με μικρότερη πυκνότητα) από τον αέρα 
οπότε προκύπτει άνωση ικανή να ανυψώσει το 
αεροσκάφος, έστω και αν η συνολική πυκνότητά 
του είναι σχεδόν ίδια (αλλά έστω και λίγο μικρότερη) 
σε σύγκριση με εκείνη του αέρα. Ο όρος 
«αερόστατο» περιλαμβάνει τα «ελεύθερα 
αερόστατα», τα αερόπλοια και τα προσδεμένα 
αερόστατα. Η κύρια δομή ενός αερόστατου 
αποτελείται από ένα «φάκελο» ή «αεροστατική 
σφαίρα», ένα (σχετικά) ελαφρύ περίβλημα που 
περιέχει ένα ανυψωτικό αέριο, για παρέχει την 
απαραίτητη για την πτήση άνωση, με τον οποίο 
συνδέονται όλα τα άλλα εξαρτήματα, που συνήθως 
αποτελούνται από ένα «καλάθι» ή «γόνδολα», 
(συνήθως) κάτω από το φάκελο, που συνδέεται 
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μαζί του (δηλαδή με το φάκελο) με σκοινιά ή 
καλώδια, και μεταφέρει ανθρώπους, ζώα ή 
αυτόματο εξοπλισμό, όπως τηλεσκόπια, κάμερες 
και μετεωρολογικά όργανα. Τα αερόστατο επίσης 
μπορεί να περιέχει μηχανισμούς ελέγχου της 
πτήσης. 
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6.Αεροπλάνο 
Δημιουργός: Ο Ρώσος εφευρέτης Α.Φ. Μοζάισκη 

Χρονολογία: Το 19ο αιώνα κατασκευάστηκε το 
πρώτο αεροπλάνο 

Περιγραφή 
Το αεροπλάνο είναι αεροσκάφος (πτητική 
συσκευή) βαρύτερη από τον αέρα, (σε αντίθεση με 
το αερόστατο), με ακίνητες πτέρυγες, (σε αντίθεση 
με το ελικόπτερο), υπό τις οποίες εκ της ταχύτητας 
που αναπτύσσει δημιουργείται δύναμη άνωσης, 
που κρατά αυτή στον αέρα. Η κίνηση προς τα 
εμπρός επιτυγχάνεται με την προωθητική δύναμη 
του κινητήρα, ελικοφόρου ή στροβιλοκινητήρα. 
Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρώπων και 
εμπορευμάτων, σε ειρηνικούς αλλά και πολεμικούς 
σκοπούς.  
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7.Ηλεκτρονκός Υπολογιστής 
Δημιουργός: Πανεπιστήμιο Πελσιλβανίας 

Χρονολογία:  1946  

Περιγραφή 
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή 
κατασκευασμένη κυρίως από ψηφιακά ηλεκτρονικά 
κυκλώματα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και 
μηχανικά συστήματα, και έχει σκοπό να 
επεξεργάζεται πληροφορίες. Ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής είναι ένα αυτοματοποιημένο, 
ηλεκτρονικό, ψηφιακό  επαναπρογραμματιζόμενο 
σύστημα   γενικής χρήσης το οποίο μπορεί να 
επεξεργάζεται δεδομένα βάση ενός συνόλου 
προκαθορισμένων οδηγιών, των οδηγιών που 
συνολικά ονομάζονται πρόγραμμα. 

 
Ένας επιτραπέζιος προσωπικός υπολογιστής. 

 
Κάθε υπολογιστικό σύστημα, όσο μεγάλο ή μικρό κι 
αν είναι, αποτελείται από το υλικό μέρος 
(hardware) και το λογισμικό (software). Τα βασικά 
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στοιχεία του υλικού μέρους του υπολογιστή είναι η 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ, αγγλ. 
CPU, Central Prossesing Unit), η κεντρική μνήμη 
(RAM & ROM-BIOS), οι μονάδες εισόδου - εξόδου 
(πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη κ.α.), οι εσωτερικές 
(ή εξωτερικές) μονάδες ανάγνωσης και 
αποθήκευσης δεδομένων όπως σκληρός 
δίσκος, DVD, SSD (Solid State Drive) και 
οι περιφερειακές συσκευές όπως εκτυπωτής, 
σαρωτής, μόντεμ κ.α.). 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι υπολογιστών οι οποίοι 
διαφέρουν κατά το μέγεθος, τις δυνατότητες 
(επεξεργαστική ισχύς) και την αρχιτεκτονική τους, 
δηλαδή τον τρόπο που τα βασικά τους μέρη 
συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους. Στην 
πιο διαδεδομένη κατηγορία υπολογιστών ανήκουν 
οι μικροϋπολογιστές. Στους μικροϋπολογιστές τα 
βασικά εξαρτήματα, όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη 
κ.ά., βρίσκονται τοποθετημένα σ' ένα τυπωμένο 
κύκλωμα που ονομάζεται μητρική κάρτα (αγγλ. 
Motherboard ή MoBo). Εκτός από τον επεξεργαστή 
και τη μνήμη, πάνω στη μητρική βρίσκονται οι 
θέσεις επέκτασης στις οποίες τοποθετούνται οι 
διάφορες κάρτες, γραφικών, ήχου κ.λπ.). Στη 
μητρική επίσης βρίσκονται υποδοχές για τη 
σύνδεση διαφόρων άλλων συσκευών (όπως ο 
σκληρός δίσκος, η οπτική μονάδα ανάγνωσης DVD, 
card reader κλπ), ή και προς επέκταση των ήδη 
εγκατεστημένων. 
Το λογισμικό του υπολογιστή αποτελείται από τα 
απαραίτητα προγράμματα που δίνουν τις 
κατάλληλες εντολές, για να λειτουργεί το υλικό 
μέρος. Συνίσταται δε από το λειτουργικό 
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σύστημα (το βασικό πρόγραμμα για τη λειτουργία 
του Η/Υ καθώς και για την επικοινωνία του με τον 
άνθρωπο) και το λογισμικό εφαρμογών (πακέτα 
εφαρμογών, γλώσσες προγραμματισμού, 
εκπαιδευτικό λογισμικό, προγράμματα – εργαλεία 
κ.α.). 
 

 
Σύγχρονος φορητός υπολογιστής 
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8.Μοτοσικλέτα 
Δημιουργός:  Karl Drais von Sauerbronn 

Χρονολογία:  1817 

Περιγραφή 
Η σύγχρονη μοτοσικλέτα αποτελείται από τον 
σκελετό, τον κινητήρα και τους τροχούς. Ο σκελετός 
κατασκευάζεται συνήθως από σωλήνα από χάλυβα. 
Ο κινητήρας στηρίζεται σε χαμηλό σημείο για την 
αύξηση της ευστάθειας και είναι τετράχρονος ή 
δίχρονος. Ο αριθμός των κυλίνδρων ξεκινά 
από έναν και φτάνει μέχρι τους έξι. 
Ειδικότερα στους κινητήρες με δύο και άνω 
κυλίνδρους, η διάταξη μπορεί να είναι: 

 σειριακή 
 V κατά τον διαμήκη άξονα ή V εγκάρσια 
 boxer (αντικριστοί). 
Στις μοτοσικλέτες μαζικής παραγωγής η ισχύς των 
κινητήρων ξεκινά από έναν ίππο και φτάνει 
τους 200 ίππους. Ο κυβισμός ξεκινά από τα 50 
κ.εκ. και φτάνει τα 2.300 κ.εκ.. Το καύσιμο υλικό 
κατέρχεται στον εξατμιστήρα από δοχείο 
(ρεζερβουάρ) που βρίσκεται πάνω από τον 
κινητήρα. Η εξάτμιση και η ανάμιξη του καυσίμου με 
τον αέρα γίνεται στο καρμπιρατέρ ή με σύστημα 
ψεκασμού. Υπάρχουν αερόψυκτοι, αεροελαιόψυκτοι 
και υδρόψυκτοι κινητήρες. Τέλος, οι τροχοί είναι 
δύο, σήμερα όμως, υπάρχουν και τρίτροχες 
υλοποιήσεις με δύο τροχούς πίσω ή σπανίως με 
δύο τροχούς εμπρός. 
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Η μοτοσικλέτα του Ντάιμλερ 
 

 
 Μοτοσικλέτα Ducati 749 
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9.Ποδήλατο 
  Χρονολογία: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

χρονολογία στην οποία να αποδίδεται η εφεύρεση 
του ποδηλάτου. 

Δημιουργός: Επομένως ούτε συγκεκριμένος 
‘εφευρέτης’ αυτού 

Περιγραφή 
Ποδήλατο ονομάζεται το δίτροχο (μερικές φορές 
τρίτροχο) όχημα, που κινείται καθώς ο αναβάτης 
του χρησιμοποιεί τη μυϊκή δύναμη των ποδιών του. 
Το ποδήλατο αποτελεί ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο 
μεταφορικό μέσο. Ο αριθμός των ποδηλάτων του 
πλανήτη στις μέρες μας υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 
ένα δισεκατομμύριο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
ποδηλάτου αποτελεί η δυνατότητα του να 
ανταποκρίνεται σε αρκετά διαφορετικές απαιτήσεις, 
όπως είναι η μετακίνηση, η άθληση και η 
ψυχαγωγία. 
Στην κλασική του μορφή, το ποδήλατο αποτελείται 
από δύο τροχούς, οι οποίοι βρίσκονται ο ένας πίσω 
από τον άλλο και συνδέονται μεταξύ τους με 
μεταλλικό σκελετό. Βασικά επίσης μέρη ενός 
τυπικού ποδήλατου αποτελούν το τιμόνι, η σέλα, το 
σύστημα μετάδοσης της κίνησης και τα φρένα. Ως 
συμπληρωματικός εξοπλισμός, όχι δηλαδή 
απαραίτητος για τη λειτουργικότητα του ποδηλάτου, 
χρησιμοποιείται ένα πλήθος από εξαρτήματα. 
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Penny-farthing ποδήλατο 
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Ξύλινη draisienne  

 

 

 

 

Ποδήλατο βουνού τελευταίας τεχνολογίας 
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10.Λεωφορείο 
Δημιουργός: Καρλ Μπεντς 

Χρονολογία: 1895   

Περιγραφή 
Το λεωφορείο είναι όχημα με κινητήρα που διαθέτει 
τουλάχιστον τέσσερις τροχούς. Τα κύρια μέρη ενός 
λεωφορείου είναι τα εξής: 1) Ο κινητήρας, που 
παράγει την κινητήρια δύναμη, και μπορεί να είναι 
τοποθετημένος στο εμπρόσθιο, οπίσθιο ή κεντρικό 
τμήμα του λεωφορείου. 2) Το πλαίσιο, που αποτελεί 
τη φέρουσα κατασκευή του οχήματος, έχει ως 
σκοπό να υποστηρίζει το αμάξωμα, τον κινητήρα 
και όλα τα συστήματα μεταδόσεως, διευθύνσεως 
κλπ. 3) Το αμάξωμα, που χρησιμεύει για να 
εξασφαλίσει την ασφάλεια, την άνεση των επιβατών 
και τη μεταφορά των αποσκευών του. Επίσης 
υπάρχουν 5 κατηγορίες λεωφορείων 1.Το κοινό 
λεωφορείο 2.Το αρθωτό λεωφορείο 3.Το 
Υπερυψωμένο λεωφορείο 4.Το Διώροφο λεωφορείο 
και 5.Το ΤρόλεΪ. 
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.  
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β. Χωρισμός  της  ενότητας  Μεταφορές  σε  
χερσαίες-θαλάσσιες-εναέριες-διαστημικές και της 
ενότητας Επικοινωνίες σε Ενσύρματες-Ασύρματες. 
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1.β  Χωρισμός της Ενότητας Μεταφορές 
Χερσαίες Θαλάσσιες Εναέριες Διαστημικές 
Αυτοκίνητο 
Μοτοσυκλέτα 
Ποδήλατο 
Νταλίκα 
Τρένο 
Φορτηγό 
Τραμ 
Σκούτερ 
Μοτοποδήλατο 
Γουρούνα 
Τρακτέρ 
Λεωφορείο 
ΤρόλεΪ 
Μετρό 
Πατίνι 
Κλαρκ 
Βυτιοφόρο 
Μηχανάκι 
Οδοστρωτήρας 
Γερανός 
Τσάπα 

Πλοίο 
Βάρκα 
Φεριμπότ 
Υποβρύχιο 
Ιστιοφόρο 
Κανό 
Ρυμουλκό 
Δελφίνι 
Δεξαμενόπλο
ιο 
Υδροπλάνο 
Παγοθραυστι
κό 

Αεροπλάνο 
Ελικόπτερο 
Αερόστατο 
Ανεμόπτερο 
Υδροπλάνο 
Τζετ Πακ 
Πηδαλιούχο 
αερόστατο 

Διαστημικό 
λεωφορείο 
Πύραυλος 
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2.β Χωρισμός της Ενότητας Επικοινωνίες 
Ενσύρματες Ασύρματες 
Σταθερό Τηλέφωνο 
Η/Υ 
Φαξ 
Τηλέτυπο 
Τηλεφωνικό κέντρο 
Κλειστό κύκλωμα 
ενδοσυνεννόησης 
Ηχεία 
Προτζέκτορας 
Πληκτρολόγιο 

Κινητό Τηλέφωνο 
Ραδιόφωνο 
Τηλεόραση 
Δορυφόρος 
Τηλέγραφος 
Ραντάρ 
Wakie/talkie 
Ασύρματα Ηχεία 
Ασύρματο Ποντίκι 
Ασύρματος Χάνς Φρι 
Ασύρματο Τηλέφωνο 

 

  



 

35 

 

 
 

 

 
 



 

36 

 

 

 



 

37 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 



 

39 

 

 

 

 



 

40 

 

 

  



 

41 
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ENOTHTA 2 

Τίτλος: Περιγραφή Αντικειμένου 
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1.Ορισμός: 
Πρόκειται δηλαδή για ένα "κουτί", που περιέχει μέσα του 
τα πάντα όπως οθόνη, μητρική πλακέτα, πληκτρολόγιο, 
ποντίκι, κλπ..Το λάπτοπ συνολικά, λειτουργεί είτε με έναν 
απλό μετασχηματιστή, είτε και με τη χρήση απλά μιας 
μπαταρίας. Είναι φορητός υπολογιστής σε μέγεθος 
περίπου λίγο μεγαλύτερος από ένα βιβλίο, και είναι πολύ 
εύκολο να τον χρησιμοποιήσουμε παντού. 

2.Είδη αντικειμένου  
H/Υ Φορητός υπολογιστής 

 Σταθερός υπολογιστής 

 Υπολογιστής παλάμης    
 

Λάπτοπ(επεξεργαστής):διπύρηνος,τριπύρηνος,τετραπύ-
ρηνος,  intel, arm, Qualcomm ,Texas instruments, 
NVIDIA, Samsung, Apple. 

 Λάπτοπ(μνήμη):1GB,2GB,4GB,6GB,8GB 

Λάπτοπ (Οθόνη):15,6’’,17,3’’,15,5’’,13,3’’,11,6’’  
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3.Υλικό κατασκευής πραγματικού 
αντικειμένου 
 

πλήκτρα πλαστικό 

οθόνη υγρά κρύσταλλα 

 περίμετρος οθόνης  πλαστικό 

 πίσω μέρος οθόνης  πλαστικό 

 φορτιστής πλαστικό 

 

 

4.Μέρη από τα οποία αποτελείται:  
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5.Φωτογραφίες αντικειμένου 
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ENOTHTA 3 

Τίτλος: Ιστορική εξέλιξη αντικειμένου 
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α. Αρχική Μορφή 

Εφευρέτης:Bill Moggridge 

Χρονολογία: Ο πρώτος φορητός υπολογιστής 
κατασκευάστηκε ρο 1981 

Περιγραφή της αρχικής  μορφής 

O Osborn 1 ήταν ο πρώτος φορητός υπολογιστής 
που δόθηκε στο καταναλωτικό κοινό, ωστόσο δεν 
ήταν τόσο εύχρηστος και βολικός όσο τα λάπτοπ 
της εποχής μας: Κόστιζε περίπου 1.795 δολάρια και 
είχε βάρος 10,7 κιλά, ενώ η οθόνη του ήταν μόλις 5 
ιντσών, λίγο περισσότερο από ένα smartphone. 
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β. Στάδια εξέλιξης αντικειμένου 

Το πρώτο σημαντικό βήμα στον σχεδιασμό 
φορητών υπολογιστών ήταν το Xerox Note Taker το 
1976, το οποίο ήταν πραγματικά ο πρώτος φορητός 
υπολογιστής του κόσμου. Βέβαια, 
κατασκευάστηκαν μόνο 10 προτώτυπα από αυτό. Ο 
κόσμος δεν είχε δει ποτέ ένα φορητό υπολογιστή 
μαζικής παραγωγής μέχρι τον... 

Osbourne 1 το 1981. Παρόλο που ζύγιζε 9 κιλά, 
κόστιζε περισσότερο από $1700 και είχε μια 
μικροσοπική οθόνη 5 ιντσών ήταν ο πρώτος 
πετυχημένος φορητός υπολογιστής. Οι πωλήσεις 
του ξεπερνούσαν της 10.000 το μήνα. Η πλαστική 
του θήκη μπορούσε να κλείσει και να μεταφερθεί 
από το ενσωματωμένο χερούλι (παρόλο που ένας 
από τους σχεδιαστές, ο Lee Felsenstein, 
παραδέχτηκε πως η μεταφορά δύο τέτοιων 
φορητών υπολογιστών για τέσσερα τετράγωνα θα 
μπορούσε να του βγάλει τον ώμο). Περιείχε επίσης 
εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, εφαρμογή για 
βάσεις δεδομένων και δύο παιχνίδια. Επίσης 
χρησιμοποιούσε το δημοφιλές τότε λειτουργικό 
σύστημα CP/M. 

O πλέον γνωστός σχεδιασμός φορητών 
υπολογιστών παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από 
τον Bill Moggridge το 1982, με την κυκλοφορία του 
GRiD Compass. Λόγω του σχεδιασμού του, θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το πρώτο 
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"πραγματικό λάπτοπ". Δεν ήταν και τόσο 
πετυχημένο εμπορικά, κυρίως λόγω της υψηλής 
τιμής του ($8.000 - $10.000), αλλά 
χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από τη NASA και τον 
στρατό. 

Το 1983 έκανε την εμφάνιση του το Kyotronic 85, το 
οποίο τροφοδοτούνταν από μπαταρίες ΑΑ. To 
σημαντικότερο είναι πως είχε επεξεργαστή 
κειμένου, μεταγλωττιστή BASIC, και μια εφαρμογή 
terminal - όλα αυτά είχαν σχεδιαστεί από μια νέα 
εταιρεία, τη Microsoft. Επίσης είχε ενσωματωμένο 
modem, πραγματική καινοτομία για εκείνη την 
εποχή. 

Μεταξύ του 1983 και 1991, τεχνολογίες όπως οι 
οθόνες LCD, οι μπαταρίες NiCD, οι επεξεργαστές 
Intel και οι μεγάλοι σκληροί δίσκοι προστέθηκαν 
στους φορητούς υπολογιστές. Πολλές από αυτές τις 
τεχνολογίες ήταν αποτέλεσμα των απαιτήσεων της 
Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στα τέλη της 
δεκαετίας του 80. Βέβαια, όλα αυτά άλλαξαν όταν 
εμφανίστηκε το Apple PowerBook το 1991, το οποίο 
έφερε πραγματικές καινοτομίες (όπως ο χώρος για 
τις παλάμες καθώς και το ενσωματωμένο ποντίκι). 

Από το 1990 και μέχρι τώρα, τα laptops 
βελτιώθηκαν σε όλους τους τομείς: οι επεξεργαστές 
ξεκίνησαν από τους 80286 στους Intel 386SL, οι 
οθόνες από ασπρόμαυρες έχουν μετατραπεί σε 
έγχρωμες υγρών κρυστάλλων, οι μπαταρίες από 
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lead-acid σε μπαταρίες  λιθίου, οι δισκέτες 
μετατράπηκαν σε σκληρούς δίσκους τεράστιας 
χωρητικότητας, και τα εσωτερικά modem 
μετατράπηκαν σε WI-Fi, 3G ακόμα και 4G. 
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ENOTHTA 4 

Τίτλος: Επιστημονικά  στοιχεία 
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Πως λειτουργεί ο φορητός υπολογιστής ; 

Παρακάτω θα περιγράψω μια γενική περιγραφή 
των διαδικασιών μέσα σε ένα υπολογιστή κατά την 
εκκίνησή του, τη χρήση του και το "κλείσιμό" του. Η 
περιγραφή αναφέρεται σε έναν προσωπικό 
υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, 
όμως παρόμοια είναι και η διαδικασία σε άλλα είδη 
υπολογιστών, ακόμη και σε φορητές συσκευές. 

- Πατάμε το κουμπί ανοίγματος/κλεισίματος, δίνουμε 
ρεύμα στον υπολογιστή και η λειτουργία ξεκινάει. Η 
διαδικασία εκκίνησης του υπολογιστή 
ονομάζεται boot (μπούτ). 

- Ο υπολογιστής έχει αποθηκευμένη μια ελάχιστη 
ποσότητα προγραμμάτων και πληροφοριών σε 
συγκεκριμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης 
(μικροτσίπ) τύπου ROM, που σημαίνει Read Only 
Memory (μνήμη μόνο για ανάγνωση). Τα μικροτσίπ 
αυτά βρίσκονται στη μητρική κάρτα του υπολογιστή. 
Αντίθετα από τη μνήμη RAM (τα περιεχόμενα της 
οποίας όπως είδαμε αλλάζουν συνεχώς κατά τη 
χρήση του υπολογιστή και σβήνουν μόλις κλείσουμε 
τη συσκευή) η μνήμη ROM έχει σταθερό 
περιεχόμενο το οποίο έχει τοποθετήσει εκεί ο 
κατασκευαστής της μητρικής κάρτας και το οποίο 
παραμένει μονίμως εκεί ακόμα κι όταν ο 
υπολογιστής δεν παίρνει ρεύμα. 
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Μόλις ανοίξουμε τον υπολογιστή, αυτός αρχίζει να 
λειτουργεί βασιζόμενος στις οδηγίες που βρίσκει 
στη μνήμη ROM και εκτελεί τα επόμενα βήματα της 
διαδικασίας εκκίνησης. 

- Ο υπολογιστής βρίσκει στη μνήμη ROM 
το BIOS (Basic Input/ Output System - Βασικό 
Σύστημα Εισόδου/ Εξόδου) με το οποίο εντοπίζει 
και ενεργοποιεί όλα του τα μέρη και εξαρτήματα. 

- Ακολούθως το BIOS κάνει έναν αυτοέλεγχο των 
διαφόρων τμημάτων του υπολογιστή, όπως 
κεντρικός επεξεργαστής, μνήμη RAM, κάρτα 
γραφικών, σκληρός δίσκος, πληκτρολόγιο, ποντίκι 
κ.λπ. για να βεβαιωθεί ότι είναι εντάξει και ότι 
μπορεί να δουλέψει. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 
Power On Self Test ή POST. 

- Αφού βεβαιωθεί ότι ο υπολογιστής είναι εντάξει, το 
BIOS εντοπίζει σε ποιό μέσο αποθήκευσης 
(σκληρός δίσκος, δίσκος CD κ.λπ.) βρίσκεται το 
λειτουργικό σύστημα, το "φορτώνει" στη μνήμη 
RAM (αντιγράφει δηλαδή στη μνήμη RAM όσα 
τμήματα του λειτουργικού συστήματος χρειάζεται ο 
υπολογιστής για να αρχίσει να δουλεύει) και του 
δίνει τον έλεγχο. 

Όταν ο υπολογιστής φορτώσει το λειτουργικό 
σύστημά του, εμφανίζει την αρχική του οθόνη και 
περιμένει τις εντολές που θα του δώσει ο χρήστης 
με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Ο χρήστης θα 
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φορτώσει στη μνήμη RAM και θα τρέξει κάποιο 
πρόγραμμα που του χρειάζεται, όπως για 
παράδειγμα ένα πρόγραμμα περιήγησης στο 
ίντερνετ ή ένα πρόγραμμα που παίζει μουσική που 
έχει αποθηκευμένη στο σκληρό δίσκο. 

- Όταν ο χρήστης τελειώσει κλείνει τον υπολογιστή. 
Δεν πατάει το κουμπί ανοίγματος/ κλεισίματος στην 
κεντρική μονάδα όπως έκανε όταν τον άνοιξε, αλλά 
δίνει εντολή στον υπολογιστή μέσω του 
λειτουργικού συστήματος. Όταν ο υπολογιστής 
λάβει αυτήν την εντολή: 

~ Εξετάζει εάν ο χρήστης έχει ανοιχτό κάποιο 
αρχείο δεδομένων το οποίο έχει αλλάξει και τον 
ενημερώνει να το αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο 
για να διατηρήσει τις αλλαγές που έχει κάνει. 
Διαφορετικά, αφού το αρχείο βρίσκεται κατά την 
επεξεργασία του στη μνήμη RAM, θα εξαφανιστεί 
μόλις διακοπεί το ρεύμα και η δουλειά που έχει 
κάνει ο χρήστης σε αυτό το αρχείο δεδομένων θα 
χαθεί. 

~ Κλείνει όλα τα προγράμματα που είναι ανοιχτά 
(είναι δηλαδή φορτωμένα στη μνήμη RAM). 

~ Αποσυνδέει τον υπολογιστή από τα περιφερειακά 
(πληκτρολόγιο, εκτυπωτής κ.λπ.) 

~ Διακόπτει την παροχή ρεύματος και κλείνει τον 
υπολογιστή. 
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ENOTHTA 5 

Τίτλος :Χρησιμότητα αντικειμένου στην σύγχρονη 
κοινωνία 
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α)Πως θα ήταν ο κόσμος αν έλειπε το αντικείμενο; Είναι 
τόσο σημαντικό το αντικείμενο που ανακαλύφθηκε; 
Πως θα καλύπταμε αυτή την ανάγκη αν έλειπε το 
αντικείμενο;        

Το λάπτοπ είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη συσκευή όπου 
μπορούμε να την μεταφέρουμε παντού και αν έλειπε 
απ’ τον κόσμο θα ήταν πολύ διαφορετικός. Πρώτο απ’ 
όλα θα έπρεπε να κουβαλάμε μια βαλίτσα με ένα 
επιτραπέζιο υπολογιστή όσοι έχουν δουλείες που 
χρειάζονται υπολογιστή. Επίσης δεν θα μπορούσαμε να 
έχουμε αυτονομία όπως έχουμε με το λάπτοπ  και δεν 
θα μπορούσαμε να παίρνουμε έναν υπολογιστή κάπου 
όπου είναι δύσκολο 

 

β)Πού χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο αντικείμενο; 

Οι πρώτοι φορητοί υπολογιστές χρησιμοποιούνταν 
μόνο στον χώρο εργασίας. Αργότερα έγιναν πιο εύκολοι 
στη χρήση και πέρασαν και στον οικιακό χώρο. Σήμερα 
οι φορητοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται και στους 
δύο χώρους και είναι μια πολύ χρήσιμη συσκευή όπου 
μπορείς να την χρησιμοποιήσεις παντού.
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γ)Θετικά- αρνητικά του αντικειμένου στην κοινωνία-
οικονομία-περιβάλλον 

 Κοινωνία 

         Θετικά                                 Αρνητικά 

1)Εύκολο στη χρήση  1)Περισσότερη χρήση απ’ τους 

και στη μεταφορά              ανθρώπους                                                                  

2)Ψυχαγωγία                  2) Κάνει κακό στην υγεία αν  

3)Είναι χρήσιμο για          κάθεσαι πολλές ώρες 

όλες τις χρήσεις 3)Εξάρτηση από τους ανθρώ- 

                                              πους 
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 Οικονομία 

Θετικά Αρνητικά 

1)Μικρότερη κατανά-         1)Καταναλώνουμε περισσό- 

λωση ρεύματος                     τερο ρεύμα 

2)Φορητότητα                     2)Ακριβότεροι από τους  

3)Περισσότερες                       επιτραπέζιους 

 πωλήσεις φορητών            3)Λιγότερες πωλήσεις  

4)Είναι φτηνό                        επιτραπέζιων 

                                   4)Δεν είναι εύκολο στη  

      συντήρηση 
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 Περιβάλλον 

  Θετικά                                                       Αρνητικά 

1)Λίγη κατανάλωση ρεύ-            1)Περισσότερη κατανά-    

ματος                                               λωση  ρεύματος 

2)Κατασκευή από ανακυ- 2)Ρύπανση από τα εργο- 

κλωμένα υλικά στάσια κατασκευής 
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δ)Ασφάλεια που περιέχει η χρήση του αντικειμένου 

Εάν συνδέεστε στο Internet, επιτρέπετε σε άλλους 
χρήστες να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας ή 
χρησιμοποιείτε αρχεία από κοινού με άλλους 
χρήστες, θα πρέπει να ακολουθήσετε κάποια 
βήματα για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας 
από πιθανή βλάβη επειδή υπάρχουν πολλοί 
εγκληματίες στον χώρο των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (εννοείτε ονομάζονται εισβολείς) οι 
οποίοι επιτίθενται σε υπολογιστές άλλων ατόμων. 
Αυτά τα άτομα μπορούν να επιτεθούν άμεσα, 
πραγματοποιώντας "διάρρηξη" στον υπολογιστή 
σας μέσω του Internet και κλέβοντας προσωπικά 
σας δεδομένα ή, έμμεσα, δημιουργώντας λογισμικό 
κακόβουλης λειτουργίας με σκοπό να βλάψουν τον 
υπολογιστή σας. 

Προστασία του υπολογιστή 

Δείτε παρακάτω τους τρόπους για την καλύτερη 
προστασία του υπολογιστή από πιθανές απειλές 
ασφαλείας: 

Τείχος προστασίας. Ένα τείχος προστασίας 
μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του 
υπολογιστή σας αποτρέποντας τους εισβολείς ή 
εφαρμογές λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν. 

Προστασία από ιούς. Το λογισμικό προστασίας 
από ιούς βοηθά στην προστασία του υπολογιστή 
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σας από ιούς, ιούς τύπου worm και άλλες απειλές 
ασφαλείας. 

Προστασία από λογισμικό κατασκοπίας και 
άλλο κακόβουλο λογισμικό. Το λογισμικό 
προστασίας από προγράμματα κατασκοπίας 
μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του 
υπολογιστή σας από λογισμικό κατασκοπίας και 
άλλο πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό. 

Windows Update. Τα Windows μπορούν να 
ελέγχουν συστηματικά για ενημερώσεις για τον 
υπολογιστή σας και να τις εγκαθιστούν αυτόματα. 
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ENOTHTA 6 

Τίτλος:Κατασκευαστικά  Σχέδια 
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ENOTHTA 7 

Τίτλος: Διαδικασία κατασκευής αντικειμένου 
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α)Πορεία εργασίας 

 

1)24/4/2014,Πέμπτη:Πήγα σε ξυλουργό και πήρα 2 ξύλα 

(mdf) με διαστάσεις 25 35cm.Επίσης πήγα σε αλουμινά 

και πήρα ένα κομμάτι γυαλί με διαστάσεις 25  35cm.  

2)25/4/2014,Παρασκευή:Ένωσα τις 2 πλάκες μεταξύ τους 

και εκτύπωσα τις 2 εικόνες που χρειαζόμουνα. 

3)26/4/2014,Σάββατο:Έβαψα το λάπτοπ. 

4)27/4/2014,Κυριακή:Κόλλησα τις 2 εικόνες πάνω στο 
λάπτοπ και κόλλησα το τζάμι στην οθόνη 

5)3/5/2014,Σάββατο:Πήγα και πήρα το καλώδιο με ένα φις 
πρίζας και με ένα φις κεραίας το και το κομματάκι ξύλου 
για τον φορτιστή. Επίσης έβαψα το κομματάκι ξύλου για 
τον φορτιστή. 

6)4/5/2014,Κυριακή:Τρύπησα και πέρασα το καλώδιο με 
τον φορτιστή και ένωσα με το καλώδιο  το φις κεραίας και 
το φις πρίζας. Επίσης έκανα και μια τρύπα στο λάπτοπ 
ώστε να μπαίνει ο φορτιστής. Τέλος εκτύπωσα και 
κόλλησα το χαρτί με την ονομασία του λάπτοπ  και 
κόλλησα το κουμπάκι που ανοιγοκλείνει. 
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β)Επισήμανση προβλημάτων-Τρόποι επίλυσης 

Προβλήματα Τρόποι επίλυσης 
1)Είχα ενώσει κολλητά τις 
δύο πλάκες και όταν 
δοκίμαζα να βάλω το τζάμι 
δεν έκλεινε. 

Ξαναξεβίδωσα τους μεντεσέδες 
και άφησα λίγο κενό μεταξύ των 
2 πλακών. 

2)Επειδή οι διαστάσεις του 
λάπτοπ  ήταν μεγάλες δεν 
μπορούσα να εκτυπώσω 
μια εικόνα που ήθελα να 
κολλήσω πάνω του. 

Πήγα σε ειδικό μαγαζί 
εκτυπώσεων όπου εκεί 
εκτύπωσα τις φωτογραφίες που 
ήθελα στο μέγεθος που 
χρειαζόμουν. 

3)Είχα κολλήσει το τζάμι με 
απλή κόλλα στιγμής αλλά 
δεν κόλλησε καλά. 

Πήρα λοιπόν σιλικόνη και το 
κόλλησα. 
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ENOTHTA 8 

Τίτλος: Κατάλογος εργαλείων-υλικών 
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α)Πίνακας εργαλείων 

 

Εργαλεία 

1.σέγα για κόψω τα ξύλα 

2.τροχός για να (φάω) τις γωνίες της 
μίας άκρης 

3.τριπάνι για να βιδώσω τους 
μεντεσέδες  

4.εκτυπωτής για να εκτυπώσω τις 
εικόνες 

5.πιστόλι  βαψίματος  για να βάψω το 
λάπτοπ 

6.τριπάνι για να κάνω μια τρύπα 
στον φορτιστή ώστε να περνά το 
καλώδιο και στο λάπτοπ ώστε να 
μπαίνει ο φορτιστής 
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β)Πίνακας υλικών: Διαστάσεις, ποσότητες 

 

Υλικά 

1.ξύλα Ξύλα των 25     35cm   

2.τζάμι τζάμι των 25    35cm 

3. χαρτί 2 κόλλες Α3 

4.σωληνάριο σιλικόνης       1 

5.κόλλα πολλαπλών χρήσεων     1 

6.βερνικόχρωμα μαύρο ¼ του 
κιλού 

7.νέφτι 1 των 400ml 

8.βίδες 8   1 χιλιοστού  

9.μεντεσέδες  2 των 2 3cm 

10.καλώδιο 1 του 1,5 μ. 

11.ανεξίτηλο  στυλό       1 άσπρο και 1 
μαύρο 

12.κομματάκι ξύλο 1 των 13     6 
cm 

14.φις πρίζας        1 

15.φις κεραίας 1 
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γ)Πίνακα άχρηστων υλικών που υπάρχουν στo σπίτι  

Άχρηστα Υλικά 

1.Κουμπί σβησίματος από 
τηλεκοντρόλ. 
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ENOTHTA 9 

Τίτλος:Κόστος κατασκευής 
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      Κόστος  κατασκευής 

1)2 πλάκες ξύλα 25    35cm    0 ευρώ 

2)1 τζάμι  25      35cm        0 ευρώ 

3)2 μεντεσέδες  1 ευρώ 

4)8 βίδες 1 χιλιοστού         0,30 ευρώ 

5)1 ¼ του κ. βερνικόχρωμα μαύρο 

1,5 ευρώ 

6)2 φωτοτυπίες 4 ευρώ 

7)1 σωληνάριο σιλικόνης 3 ευρώ 

8)1 καλώδιο 1 μέτρου 2 ευρώ 

9)1 ανεξίτηλο στυλό άσπρο, μαύρο 

 2 ευρώ 

10)1 φις κεραίας 0,50 ευρώ 

11)1 φις πρίζας         1 ευρώ 

12)κομμάτι ξύλου των 13    6 cm      0 
ευρώ 

13)1 κόλλα πολλαπλών χρήσεων 0,60 
ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ:15,90 ευρώ 
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ENOTHTA 10 

Τίτλος: Φωτογραφίες τελικής κατασκευής-διαδικασίας 
κατασκευής αντικειμένου 
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ENOTHTA 11 

Τίτλος: Αξιολόγηση διαδικασίας 
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α)Αναγνώριση βοήθειας από συγγενείς, φίλους… 
 

 Στην γραπτή εργασία δεν με βοήθησε κανένας 

 

 Στην κατασκευή του αντικειμένου με βοήθησε σε 
κάποια σημεία ο πατέρας μου όπως στο να το 
βάψουμε και στο να το τρυπήσουμε το φορτιστή 
για να περάσω το καλώδιο και στο να ενώσουμε το 
φις της πρίζας και το φις κεραίας με το καλώδιο 
του φορτιστή. 
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Β)Συμπεράσματα σχετικά με την κατασκευή-γραπτή 
εργασία(ερωτηματολόγια) 

 

1)Σε ποιους τομείς πιστεύεις ότι απέκτησες 
περισσότερες γνώσεις; 

A.Κατασκευές Β. Σχέδια Γ. Τεχνολογία 

 

2)Οι γνώσεις που απέκτησες ήταν: 

Α. Πολλές  Β. Λίγες Γ. Αρκετές       Δ. Καθόλου 

 

3)Η κατασκευή του αντικειμένου ήταν δύσκολη; 

Α. Πολύ Β. Αρκετά         Γ. Λίγο Δ. Καθόλου 

 

4)Είσαι ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα; 

Α. Πολύ Β. Αρκετά         Γ. Λίγο Δ. Καθόλου 

 

5) Τι θα ήθελες να ήταν διαφορετικό ή καλύτερο όσον  
αφορά την κατασκευή του αντικειμένου;      

- Θα ήθελα να είχα κολλήσει καλύτερα το εκτυπωμένο 
πληκτρολόγιο, να είχα βάλει λιγότερη κόλλα στο τζάμι 
και το χρώμα να μην έβγαινε τόσο εύκολα.                                                 
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6)Ολοκλήρωσες την γραπτή εργασία που ανέλαβες; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Ποια προγράμματα χρησιμοποίησες για την συγγραφή-
παρουσίαση της εργασίας σου; 

 

Word                  Power Point                 Internet 

 

Τι σου άρεσε περισσότερο από το μάθημα;                   

-Μου άρεσε ότι κάναμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα 
και έμαθα πολλά.      

 

Τι δεν σου άρεσε από το μάθημα;          

-Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ότι είχαμε πολλά να 
κάνουμε  και δεν προλάβαινα να τα κάνω.     

 

Τι προτιμείς για τη βελτίωση του μαθήματος;    

-Για τη βελτίωση του μαθήματος θα προτιμούσα να μην 
γράφουμε πάρα πολύ και να κάνουμε περισσότερες  
κατασκευές.                 
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ENOTHTA 12 

Τίτλος:Βιβλιογραφία 
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 Βιβλιογραφία 

1) el.wikipedia.org 

2) ti-einai.gr/laptop/  

3) www.e-shop.gr/laptops 

4) www.pcsteps.gr/1289-history-and-future-of-laptops 

5) www.it.uom.gr/project/mycomputer/intro/comparts.html 

6) windows.microsoft.com/el-gr/.../understanding-security-safe-
computing  

 


