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3 Εκτεταμζνο κείμενο 
3.1 Υλικό  
3.1.1 Κατανόθςθ τθσ ζννοιασ υλικό υπολογιςτϊν 

Για να μάκεισ τι είναι το υλικό, πρζπει πρϊτα να ξζρεισ τι είναι ζνασ υπολογιςτισ. Ζνασ 
υπολογιςτήσ είναι μια θλεκτρονικι ςυςκευι, που λειτουργεί υπό τισ οδθγίεσ που είναι 
αποκθκευμζνεσ ςτθ δικι του μνιμθ και που μπορεί να δζχεται δεδομζνα (είςοδο), να 
επεξεργαςτεί δεδομζνα ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ, να παράξει πλθροφορίεσ 
(ζξοδο), και να αποκθκεφςει τθν πλθροφορία αυτι για μελλοντικι χριςθ. Κάκε 
υπολογιςτισ ζχει δφο μζρθ, το υλικό και το λογιςμικό. Το υλικό δεν μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί χωρίσ το λογιςμικό. 

Με τθ διεκνι ςυντομογραφία HW, το υλικό περιγράφεται καλφτερα ωσ κάκε δομικό 
ςτοιχείο ενόσ υπολογιςτι που ζχει φυςικι υπόςταςθ και μπορεί να περιλαμβάνει μια 
πλακζτα, ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα ι άλλα θλεκτρονικά ςτοιχεία.  Στα αγγλικά λζγεται 
hardware επειδι είναι “hard” (ςκλθρό) ι άκαμπτο όςον αφορά μεταβολζσ ι 
τροποποιιςεισ, ενϊ το software είναι “sοft” επειδι μπορεί εφκολα να ανανεωκεί ι να 
αλλάξει.  Ζνα τζλειο παράδειγμα υλικοφ είναι θ οκόνθ ςτθν οποία βλζπεισ αυτι τθ ςελίδα. 
Είτε είναι οκόνθ υπολογιςτι, οκόνθ tablet ι ζξυπνου κινθτοφ, ανικει ςτο υλικό. Χωρίσ 
υλικό ο υπολογιςτισ ςου δεν κα υπιρχε και το λογιςμικό δεν κα μποροφςε να 
χρθςιμοποιθκεί. 

Το υλικό ελζγχεται κατευκείαν από το υλικολογιςμικό (firmware), το τμιμα λογιςμικοφ που 
είναι ενςωματωμζνο ςτον υπολογιςτι από τον καταςκευαςτι του. Το λογιςμικό του 
υπολογιςτι είναι πάνω από το υλικό και χρθςιμοποιεί το υλικολογιςμικό για να 
αλλθλεπιδράςει με το υλικό. Το υλικολογιςμικό είναι ουςιαςτικά λογιςμικό που είναι 
προγραμματιςμζνο μόνιμα να δίνει ςτακερζσ οδθγίεσ για τθν επικοινωνία με άλλεσ 
ςυςκευζσ και τθν επιτζλεςθ λειτουργιϊν ειςόδου/εξόδου. Το υλικολογιςμικό είναι 
αποκθκευμζνο ςτθ ROM (read only memory, μνιμθ μόνο ανάγνωςθσ) μιασ ςυςκευισ 
υλικοφ. Χωρίσ firmware το hardware δεν είναι λειτουργικό. 

Το λογιςμικό είναι πρόγραμμα υπολογιςτι το οποίο δίνει οδθγίεσ ςτον υπολογιςτι 
προκειμζνου να εκτελζςεισ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ. Υπάρχουν τρεισ κατθγορίεσ 
λογιςμικοφ: το λογιςμικό ςυςτιματοσ (αποτελεί τθ βάςθ για το λογιςμικό εφαρμογϊν), το 
λογιςμικό προγραμματιςμοφ (ςφνολο εργαλείων που βοθκοφν τουσ προγραμματιςτζσ να 
γράψουν προγράμματα) και το λογιςμικό εφαρμογϊν (το οποίο προορίηεται να εκτελεί 
ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ που χρειάηονται οι χριςτεσ). 

 

3.1.2 Κατανόθςθ του τι είναι εςωτερικό και τι εξωτερικό υλικό  

Υλικό είναι το ςφνολο όλων των τμημάτων ενόσ υπολογιςτή που ζχουν φυςική υπόςταςη 
τα οποία μπορείσ να δεισ και να αγγίξεισ. Υπάρχουν κομμάτια υλικοφ εςωτερικά και 
εξωτερικά. Το εξωτερικό υλικό αποτελείται από μζρθ τα οποία εγκακίςτανται ζξω από τον 
υπολογιςτι, ενϊ το εςωτερικό υλικό είναι μζρθ μζςα ςτον υπολογιςτι. Το πλθκτρολόγιο, 
το ποντίκι, ο εκτυπωτισ κλπ. είναι εξωτερικά τμιματα υλικοφ ενϊ θ μνιμθ RAM, θ μθτρικι 
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κλπ. κεωροφνται εςωτερικά τμιματα υλικοφ. Τα εςωτερικά τμιματα υλικοφ ονομάηονται 
εξαρτήματα, και τα τμιματα εξωτερικοφ υλικοφ ονομάηονται περιφερειακά. 

 
 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ (ΕΣΩΤΕΙΚΑ) 

Κάκε υπολογιςτισ αποτελείται από διαφορετικά τμιματα, όπωσ μονάδεσ ςκλθρϊν δίςκων, 
μθτρικζσ και μνιμεσ RAM και κάκε ζνα από αυτά τα τμιματα αποτελείται από μικρότερα 
τμιματα που ονομάηονται εξαρτιματα. 
Ραράδειγμα: Τμιματα τθσ μθτρικισ πλακζτασ είναι  οι μεταςχθματιςτζσ, οι πυκνωτζσ, οι 
αντιςτάςεισ, οι PCP (printed circuit board – πλακζτεσ τυπωμζνων κυκλωμάτων). Πλα 
χρειάηονται να λειτουργοφν ϊςτε θ μθτρικι πλακζτα να ςυνεργάηεται με τα άλλα τμιματα 
του υπολογιςτι. 
Τα εξαρτιματα τα οποία εκτελοφν υπολογιςμοφσ και επεξεργάηονται τισ πλθροφορίεσ είναι 
κυκλϊματα, κρυςταλλοτρίοδοι (transistors) και διακόπτεσ. Ακόμα και μεγαλφτερα 
κομμάτια ενόσ υπολογιςτι όπωσ θ μονάδα ςκλθροφ δίςκου ονομάηονται εξαρτιματα, 
ακόμα και αν αυτά αποτελοφνται από μικρότερα εξαρτιματα. 

 
 

 ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΑ (ΕΞΩΤΕΙΚΑ) 
Κάκε εξωτερικι ςυςκευι θ οποία μπορεί να ςυνδεκεί και/ι να αποςυνδεκεί μπορεί να 
ονομαςτεί περιφερειακό. Υπάρχουν εςωτερικά (ποντίκια, πλθκτρολόγια) και εξωτερικά 
(οκόνθ) περιφερειακά. Μπορείσ ακόμα και να τα ονομάςεισ «Συςκευζσ Ειςόδου – Εξόδου» 
επειδι παρζχουν είςοδο και ζξοδο για τον υπολογιςτι. Υπάρχουν επίςθσ κάποιεσ ςυςκευζσ 
οι οποίεσ παρζχουν ταυτόχρονα είςοδο και ζξοδο για τον υπολογιςτι, όπωσ οι εξωτερικοί 
ςκλθροί δίςκοι. Υπάρχουν πολλζσ διαφορετικζσ περιφερειακζσ ςυςκευζσ, αλλά γενικά 
χωρίηονται ςε τρεισ γενικζσ κατθγορίεσ: 

 Συςκευζσ Ειςόδου, όπωσ το ποντίκι και το πλθκτρολόγιο 
 Συςκευζσ Εξόδου, όπωσ θ οκόνθ, ο προβολζασ, ο διαδραςτικόσ πίνακασ, ο 

εκτυπωτισ 
 Συςκευζσ αποκικευςθσ, όπωσ  μια μονάδα ςκλθροφ δίςκου ι μια μονάδα μνιμθσ 

flash 
Είςοδοσ είναι κάκε δεδομζνο ι οδθγία που ειςάγεται ςτθ μνιμθ ενόσ υπολογιςτι. Ζξοδοσ 
είναι δεδομζνα επεξεργαςμζνα ϊςτε να είναι ςε μια χριςιμθ μορφι. Ζξοδοσ είναι βαςικά 
το πϊσ λαμβάνεται θ επεξεργαςμζνθ πλθροφορία «ζξω» από τον υπολογιςτι. 
Κάποιεσ ςυςκευζσ εμπίπτουν ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ κατθγορίεσ. Σκεφτείτε μια μονάδα 
CD-ROM, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάγνωςθ δεδομζνων ι μουςικισ (είςοδοσ), 
αλλά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για να γράψεισ δεδομζνα ςε ζνα CD (ζξοδοσ). 
 
3.1.3 Επιδιόρκωςθ προβλθμάτων υλικοφ  

Πταν πρόκειται για υλικό, οριςμζνα τεχνικά κζματα μπορεί να προκφψουν από καιρό ςε 
καιρό, ωςτόςο δεν απαιτοφν όλα επαγγελματικι παρζμβαςθ από κάποιον ειδικό ςτθν 
πλθροφορικι τεχνολογία (IT specialist) και κάποια από τα προβλιματα μπορείσ να τα 
χειριςτείσ κι εςφ ο ίδιοσ. Ο πρϊτοσ και βαςικόσ κανόνασ αν μια εφαρμογι ι ο υπολογιςτισ 
δε λειτουργεί είναι θ επανεκκίνθςθ του υπολογιςτι. 
 



This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.  
Submission Number: 2017-1-PL01-KA201-038543

 

  O1/A5 – Learning content: text version 

3.1.3.1 Πώσ να χρηςιμοποιήςεισ και να ςυνδζςεισ/αποςυνδζςεισ εξωτερικζσ ςυςκευζσ 

Οι εξωτερικζσ ςυςκευζσ είναι ουςιαςτικό κομμάτι κάκε προςωπικοφ υπολογιςτι (PC) όπωσ 
και οι εςωτερικζσ ςυςκευζσ. Για να χρθςιμοποιιςεισ τισ εξωτερικζσ ςυςκευζσ (όπωσ 
μονάδεσ μνιμθσ USB flash), πρζπει να τισ ςυνδζςεισ ςτον υπολογιςτι. Πταν κζλεισ να τισ 
αποςυνδζςεισ πρζπει να κυμάςαι ότι πρζπει να αφαιρεθοφν με αςφάλεια. Στο υλικό 
επιπλζον ανάγνωςθσ μπορείσ να βρεισ ζναν οδθγό βιμα προσ βιμα πϊσ να το κάνεισ. 

 

Εικόνα 1 θφρα και καλώδιο USB 

Αν θ κφρα USB ςταματιςει να λειτουργεί, δεν είναι ςίγουρο ότι ζχει χαλάςει. Στον 
παρακάτω ςφνδεςμο, μπορείσ να βρεισ κάποιεσ λφςεισ που μπορεί να ςε βοθκιςουν να 
διορκϊςεισ αυτό το πρόβλθμα: 

https://www.hongkiat.com/blog/pc-hardware-problems-solutions/  

3.1.3.2 Πώσ να λφςεισ προβλήματα ςφνδεςησ ςτο Διαδίκτυο 

Κάκε τόςο κα αντιμετωπίςεισ προβλιματα με τθ ςφνδεςι ςου ςτο Διαδίκτυο. Κάποια από 
τα προβλιματα είναι πολφ ςυνθκιςμζνα και εφκολα να επιλυκοφν, και κάποια είναι πιο 
περίπλοκα. Τα περιςςότερα μπορείσ να τα επιλφςεισ μόνοσ ςου, αλλά αν δεν μπορείσ, 
πάντα να επικοινωνείσ με τον παροχζα ςου ι τον τεχνικό του ςχολείου ςου, που κα 
επιλφςει το πρόβλθμα. Για να βρεισ τθ λφςθ για τα προβλιματα ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο ι 
τα προβλιματα Wi-Fi πρζπει πρϊτα να καταλάβεισ ποιο είναι το κζμα. Ρρϊτα από όλα 
προςπάκθςε να απενεργοποιιςεισ το Wi-Fi ςτθ ςυςκευι ςου και ςτθ ςυνζχεια να το 
ενεργοποιιςεισ ξανά. Αν αυτό δε λειτουργιςει, κάνε το ίδιο με το δρομολογθτι ςου 
(router) με το να τον αποςυνδζςεισ από το ρεφμα και ςτθ ςυνζχεια να τον ξαναςυνδζςεισ 
30 δευτερόλεπτα αργότερα. Ο ακόλουκοσ ςφνδεςμοσ κα ςου παρουςιάςει τα πιο 
ςυνθκιςμζνα προβλιματα Wi-Fi και ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο μαηί με λφςεισ. 

https://www.digitaltrends.com/computing/wi-fi-problems-and-solutions/  
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3.1.3.3 Πώσ να χρηςιμοποιήςεισ τον προβολζα 
 
Ζνασ προβολζασ είναι μια ςυςκευι εικόνασ (οπτικι) θ οποία προβάλει μια εικόνα (ι 
κινοφμενεσ εικόνεσ) πάνω ςε μια επιφάνεια, ςυνικωσ μια οκόνθ προβολισ. Οι 
περιςςότεροι προβολείσ παράγουν μια εικόνα με τθν εκπομπι φωτόσ διαμζςου ενόσ 
μικροφ διαφανοφσ φακοφ, αλλά κάποιοι προβολείσ νεότερου τφπου μπορεί να προβάλουν 
τθν εικόνα απευκείασ με τθ χριςθ laser.1 

Για να χρθςιμοποιιςεισ ζναν προβολζα, πρϊτα πρζπει να τον εγκαταςτιςεισ και να τον 
ρυκμίςεισ, από το να βρεισ τθ ςωςτι τοποκζτθςι του ζωσ και το να επιλζξεισ τθ ςωςτι  
ρφκμιςθ εικόνασ. Σε αυτό το ςφνδεςμοσ μπορείσ να βρεισ οδθγίεσ βιμα προσ βιμα: 
https://www.cnet.com/how-to/how-to-set-up-a-projector/ 

Αν ζχεισ προβλιματα με τθ ςφνδεςθ του προβολζα ςε ζναν επιτραπζηιο ι φορθτό 
υπολογιςτι, εδϊ είναι ο ςφνδεςμοσ με οδθγίεσ πϊσ να το καταφζρεισ: 

https://www.lifewire.com/how-to-set-up-a-projector-and-laptop-for-presentations-
2378137 
 
Ππωσ με όλεσ τισ τεχνολογικζσ ςυςκευζσ, κα ζχεισ κάποια προβλιματα κάποια ςτιγμι με 
τον προβολζα ςου, όπωσ κακι ποιότθτα εικόνα ι κακόλου εικόνα. Σε αυτό το ςφνδεςμο 
μπορείσ να βρεισ τα πιο ςυνθκιςμζνα προβλιματα που μπορείσ να ζχεισ με ζναν προβολζα 
ςυνοδευόμενα με τισ λφςεισ τουσ: 
https://jprojectors.wordpress.com/2011/08/08/projector-troubleshooting/ 
 
 
Πώσ να αλλάξεισ την ζξοδο του υπολογιςτή από την οθόνη ςτον προβολζα 
Σφνδεςε τον προβολζα ςτον υπολογιςτι ςου και αν δεν γίνει αυτόματα αλλαγι τθσ οκόνθσ 
εξόδου πρζπει να κάνεισ τα παρακάτω βιματα: 
 
1.  Ζχοντασ πατθμζνο το πλικτρο των Windows, πάτθςε και άφθςε το κουμπί P. 

 
Εικόνα 2 Συντόμευςη Πληκτρολογίου 

2. Θα εμφανιςτεί ζνα παράκυρο με επιλογζσ οκόνθσ. Μπορείσ να επιλζξεισ από 4 επιλογζσ: 

                                                
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Projector 
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Εικόνα 3 Επιλογζσ οθόνησ εξόδου 

a. Μόνο ςτον υπολογιςτή – ο χριςτθσ κα δει μόνο τθν οκόνθ του υπολογιςτι να 
απεικονίηει κάτι 

b. Διπλότυπο – αυτι θ επιλογι δείχνει τθν ίδια εικόνα του υπολογιςτι και ςτθν οκόνθ 
προβολισ 

c. Επζκταςη – δίνει ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα να επεκτείνει τθ κζαςθ τθσ εικόνασ 
εξόδου ςε περιςςότερεσ από μία οκόνεσ. Αυτό το χαρακτθριςτικό είναι καλό όταν 
ζνασ χριςτθσ χρειάηεται πολλαπλά παράκυρα προγραμμάτων ανοικτά και 
εμφανίηεται διαφορετικό περιεχόμενο ςτθν οκόνθ του φορθτοφ υπολογιςτι και 
διαφορετικό ςτθν οκόνθ προβολισ. 

d. Μόνο ςτον προβολζα – απενεργοποιεί τθν οκόνθ υπολογιςτι του χριςτθ και 
δείχνει μόνο ςτθν οκόνθ προβολισ του χριςτθ. 
 

 


