
 

Κεφάλαιο 1 
 

Εισαγωγή στο Υλικό των Υπολογιστών 
 

 

Περιεχόμενα 
1.1 Ιστορική αναδρομή  

1.2 Κατηγορίες Υπολογιστών  

1.3 Το υλικό των υπολογιστών  

 

 

Εισαγωγή  
Στο Κεφάλαιο αυτό, αφού αναφέρουμε ορισμένα σύντομα ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη 

της τεχνολογίας του υλικού των υπολογιστών, θα αναφερθούμε στις κατηγορίες των σύγχρονων υπολογι-
στών. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε με συντομία τα κυριότερα χαρακτηριστικά που αφορούν στο υλικό 
και τη δομή των σύγχρονων υπολογιστών.  

 

 

1.1 Ιστορική αναδρομή  
Τα θεμέλια για την υλοποίηση των σημερινών υπολογιστών τέθηκαν αρκετούς αιώνες πριν, από 

μαθηματικούς και φιλοσόφους όπως οι Pascal, Leibnitz, Babbage και Boole.  

Ο Γάλλος Blaise Pascal, 1623-1662, ήταν μαθηματική μεγαλοφυία από πολύ νεαρή ηλικία και οι 
θεωρίες του είχαν τεράστια επίδραση σε όλη τη μετέπειτα επιστημονική έρευνα. Σαν 18χρονος, ο Pascal 
ενδιαφέρθηκε για την κατασκευή μιας αριθμομηχανής, όταν ανατέθηκε στον πατέρα του η αναδιοργά-
νωση των οικονομικών και η ανακατανομή των φόρων (!) της Νορμανδίας. 
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Εικόνα: Blaise Pascal και η μηχανή του, γνωστή ως «πασκαλίνα» 

Ο Γερμανός Gottfried Leibnitz (1646-1716) ήταν φιλόσοφος, μαθηματικός, φυσικός, κ.α. Κατέχει 
εξέχουσα θέση στην ιστορία των μαθηματικών και της φιλοσοφίας, έχοντας αναπτύξει τον διαφορικό 
και ολοκληρωτικό λογισμό, ανεξάρτητα από τον Νεύτωνα.  

Η αρχή της μηχανής του Leibnitz (κύλινδροι με άνισα δόντια) είναι ίδια με αυτή των επόμενων 
εξελιγμένων αριθμομηχανών. Εκτελούσε και τις τέσσερις πράξεις, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι κατα-
σκευάστηκε τελικά όπως πιστεύεται. Πάντως κανένα δείγμα της μηχανής αυτής δεν υπάρχει, παρά μόνο 
μεταγενέστερες κατασκευές που έγιναν βασιζόμενες στις σημειώσεις του μεγάλου μαθηματικού. 

 

 

Εικόνα: Gottfried Leibniz και η μηχανή του 

Ο Βρεττανός George Boole (1815-1864), ήταν επίσης ένα φυσικό ταλέντο. Μεγάλωσε σε πολύ τα-
πεινά περιβάλλοντα, και ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος αυτοδίδακτος. Όταν ήταν 20 χρονών, o Boole 
ανέπτυξε τη συμβολική λογική που είναι σήμερα ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε υλοποίησης υπολογιστή. 
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Εικόνα: George Boole 

Ο Charles Babbage (1791 – 1871) ανέπτυξε μηχανικές μηχανές υπολογισμού, οι οποίες θεωρούνται 
οι θεωρητικοί πρόδρομοι του σημερινού υπολογιστή. Η "αναλυτική μηχανή" του Babbage θα μπορούσε 
να εκτελέσει τους υπολογισμούς δεδομένων χρησιμοποιώντας διάτρητες κάρτες. Το σχέδιο ήταν να 
τροφοδοτήσει τη μηχανή χρησιμοποιώντας ατμό, ωστόσο η μηχανή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ πλή-
ρως.  

  
Εικόνα: Ο Charles Babbage και η διαφορική μηχανή του 

Ωστόσο, μόνο στον 20ο αιώνα που η ηλεκτρονική εξελίχθηκε αρκετά για να κάνει την πρακτική 
αξιοποίηση αυτών των θεωριών ενδιαφέρουσα. Ο John Vincent Atanasoff (1903-1995) είναι ο εφευρέ-
της του ψηφιακού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο Atanasoff στην ηλικία των 9 ετών, μελέτησε άλγεβρα 
με τη βοήθεια της μητέρας του Iva lucena Purdy, δασκάλας μαθηματικών. Το 1930 ήταν καθηγητής 
μαθηματικών και φυσικής στο πανεπιστήμιο Iowa State των Η.Π.Α. Εκεί χρησιμοποίησε τα υπάρχοντα 
εργαλεία όπως την αριθμομηχανή της Monroe και το στηλογνώμονα  της ΙΒΜ για τους υπολογισμούς 
του, αλλά βρήκε αυτές τις μηχανές πάρα πολύ αργές και ανακριβείς. Για χρόνια εργάστηκε στην ιδέα 
ότι θα έπρεπε να υπήρχαν καλύτερες μηχανές για υπολογισμό. Η ιδέα του ήταν να παράγει μια ψηφιακή 
μηχανή, δεδομένου ότι είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι μαθηματικές συσκευές διαιρούνται σε 
δύο κατηγορίες, αναλογικές και ψηφιακές. Ο όρος ψηφιακός δεν υπήρχε τότε, έτσι αποκάλεσε αυτήν 
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την κατηγορία συσκευών "κατάλληλες μηχανές υπολογισμού". Το χειμώνα του 1939 ο Atanasoff ήταν 
πολύ απογοητευμένος από την έλλειψη προόδου του. Μετά από μια μακριά βόλτα (ήταν λάτρης των 
γρήγορων αυτοκινήτων) βρέθηκε να πίνει ουίσκι σε ένα μπαρ (αγαπούσε το ουίσκι επίσης). Ξαφνικά 
είχε τη λύση. Μια μηχανή που στηρίζεται σε τέσσερις αρχές. Πρέπει να λειτουργήσει με base-two (δυα-
δικούς) αριθμούς αντί για base-10 (δεκαδικούς) και να χρησιμοποιήσει πυκνωτές για τη μνήμη. Ο 
Atanasoff συνεργάστηκε με ένα νεαρό ηλεκτρολόγο, τον Clifford Berry, για την ανάπτυξη του αποκα-
λούμενου υπολογιστή 700 λιβρών Atanasoff-Berry.  

Ένας άλλος πρωτοπόρος ήταν ο γερμανός Konrad Zuse (1910-1995). Ήταν μόνο 18 όταν κατασκεύ-
ασε το μηχανικό δυαδικό υπολογιστή του αποκαλούμενο Z1. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκο-
σμίου Πολέμου ο υπολογιστής του Zuse Z3 χρησιμοποιήθηκε στη γερμανική βιομηχανία αεροσκαφών. 
Ήταν ο πρώτος υπολογιστής στον κόσμο που προγραμματίστηκε με το λογισμικό. Είναι ενδιαφέρον, 
ότι οι υπολογιστές του Zuse είχαν αναπτυχθεί εντελώς ανεξάρτητα από την εργασία άλλων σύγχρονων 
επιστημόνων. 

  

Εικόνα: John Vincent Atanasoff και Konrad Zuse 

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν μια προηγμένη μηχανή κωδικοποίησης 
και αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων που αντάλλασσαν, την ENIGMA. Οι αγγλικές υπηρεσίες κατά-
φεραν να σπάσουν την κωδικοποίηση αυτή χάρις στις προσπάθειες του Alan Turing (1912-1954) και 
σήμερα ξέρουμε ότι αυτή η εξέλιξη ήταν καθοριστική για την έκβαση του πολέμου.  

  
Εικόνα: Alan Turing και η γερμανική μηχανή κώδικα "ENIGMA". 

Πιο αυστηρά, η εξέλιξη των υπολογιστών διακρίνεται σε τέσσερεις γενιές.  
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Υπολογιστές πρώτης γενιάς 

Γύρω στο 1943 στο Πανεπιστήμιο του Harvard, γεννιόταν ο Mark I. Για τη δημιουργία του Mark I 
συνεργάστηκε ο φυσικός Howard Aiken και η IBM, η οποία στήριξε και οικονομικά το έργο. Ο υπολο-
γιστής αυτός, αν και τεραστίου μεγέθους, ελάχιστα αξιόπιστο μηχάνημα -αφού εμφάνιζε συχνά προ-
βλήματα- και ιδιαίτερα θορυβώδες, λειτούργησε μέχρι το 1959. Σήμερα εκτίθεται στον τόπο δημιουρ-
γίας του, στο Πανεπιστήμιο του Harvard. 

 
Εικόνα: Mark I 

Λόγω ανάγκης μεγάλων συστημάτων εξισώσεων δημιουργήθηκε, στη συνέχεια, ο υπολογιστής 
ABC. Ήταν επινόηση των Clifford Berry και John Vincent Atanasoff, όπως αναφέρθηκε, και μπορεί να 
θεωρηθεί επίσημα ως ο πρώτος ολοκληρωμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Το επόμενο βήμα ήταν ο υπολογιστής ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) το 
1946. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία του καθηγητή φυσικής John Mauchly και 
τον John Presper Eckert, έναν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλ-
βάνια για την έγκαιρη και με ακρίβεια σύνταξη των πινάκων εμβέλειας και τροχιάς για βολές των νέων 
όπλων από το Εργαστήριο Βαλλιστικής Έρευνας του στρατού των Η.Π.Α., κατά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Ήταν ο πρώτος μεγάλης κλίμακας επαναπρογραμματιζόμενος ηλεκτρονικός ψηφιακός υπολο-
γιστής ικανός να λύσει ένα πλήρες εύρος υπολογιστικών προβλημάτων, όντας ο πρώτος ηλεκτρονικός 
ψηφιακός υπολογιστής γενικής χρήσης στον κόσμο. Καταλάμβανε χώρο 63 τ.μ., ζύγιζε 30 τόνους και 
κατανάλωνε ενέργεια της τάξης των 200KW ανά ώρα. Ήταν 2.000 φορές πιο γρήγορος από τον Mark I 
επιτυγχάνοντας 300 πολλαπλασιασμούς ανά δευτερόλεπτο. 

Στην ανάγκη να γίνουν οι υπολογιστικές μηχανές πιο ευέλικτες και γρήγορες προσπάθησε να απα-
ντήσει ο John Von Neumann, ο οποίος έθεσε τις βάσεις ενός νέου ηλεκτρονικού υπολογιστή, του 
EDVAC. Ο EDVAC χρησιμοποιούσε το δυαδικό σύστημα και στη μνήμη του αποθηκεύονταν τόσο τα 
δεδομένα όσο και το πρόγραμμα προς εκτέλεση. Η σημαντική συμβολή του von Neumann (1903-1957) 
ήταν ότι ανέπτυξε ένα το βασικό μοντέλο για υπολογιστές που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα. 
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Εικόνα: ENIAC 

 
Εικόνα: John von Neumann 

Ο Von Neumann προσδιόρισε ότι το υλικό ενός υπολογιστή αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

• CPU (Κεντρική μονάδα επεξεργασίας) η οποία αποτελείται από Αριθμητική και Λογική μονάδα 
καθώς και από μονάδα ελέγχου 

• Input / Output (συσκευές εισόδου/εξόδου) 
• Μνήμη (Αποθήκευση εργασίας-Μνήμη υπολογιστή) 
• Διαύλους επικοινωνίας 

Αυτή η θεώρηση αποτέλεσε την πραγματική βάση για το σύγχρονο υπολογιστή, δεδομένου ότι ο 
Von Neumann ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε έναν υπολογιστή που είχε αποθήκευση εργασίας. Το 
ενδιαφέρον είναι ότι το πρότυπό του είναι εφαρμόσιμο και σήμερα.  
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Μετά τις δημοσιεύσεις του von Neumann, οι ερευνητές επιδόθηκαν σε ένα αγώνα δρόμου για την 
κατασκευή υπολογιστών βασισμένων στις παραπάνω αρχές.  

 
Εικόνα: Μοντέλο Von Neumann  

Το 1951 κυκλοφόρησε ο πρώτος εμπορεύσιμος υπολογιστής ο UNIVAC (UNIVersal Automatic 
Computer). Ο UNIVAC-1 μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπολογιστής σταθμός. Αυτό γιατί με την παρα-
γωγή του, στις αρχές της δεκαετίας του ‘50, σηματοδοτεί την εισαγωγή των υπολογιστών στην αγορά 
και κατ’ επέκταση την εκκίνηση της ξέφρενης κούρσας που μετέτρεψε τον Η/Υ από πειραματική διά-
ταξη, γνωστή μόνο σε λίγους μύστες, στη “μαγική μηχανή” που εισέβαλε στις επιχειρήσεις και τη βιο-
μηχανία, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Αλλάζοντας στην κυριολεξία την όψη του κόσμου μας, 
αφού σήμερα μηχανήματα με πολλαπλάσια ισχύ, βρίσκονται ακόμα και στη διάθεση του μικρού μαθητή 
του δημοτικού. Η εκκίνηση αυτή δόθηκε τον Μάρτη του 1951, όταν ο UNIVAC-1 πουλήθηκε από την 
ομώνυμη εταιρία στο Αμερικανικό Γραφείο Απογραφών. Η αγορά του UNIVAC-1 αντικατέστησε τις 
ηλεκτρομηχανικές μηχανές ΙΒΜ που είχε προμηθευτεί η υπηρεσία Απογραφών ήδη από το 1890. 

 
Εικόνα: Ο υπολογιστής UNIVAC-1 

Μνήμη 

Είσοδος Έξοδος 

Μονάδα 
Ελέγχου 

Αριθμητική και 
Λογική Μονάδα 

Συσσωρευτής 
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Επιπλέον, την περίοδο αυτή κατασκευάστηκε το πρώτο τρανζίστορ, που αποτέλεσε τη βάση για τους 
υπολογιστές της δεύτερης γενιάς. 

Υπολογιστές δεύτερης γενιάς 

Το βασικό χαρακτηριστικό της δεύτερης γενιάς των υπολογιστών είναι η αντικατάσταση των λυ-
χνιών από τρανζίστορ. Τα τρανζίστορ βοήθησαν στη δημιουργία πιο γρήγορων, πιο αξιόπιστων και 
μικρότερου μεγέθους υπολογιστικών συστημάτων. Οι πρώτες μηχανές της εποχής αυτής ήταν η σειρά 
1401 της IBM και η μηχανή GAMMA 60 της Bull. 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της γενιάς αυτής ήταν η εμφάνιση των πρώτων γλωσσών προγραμματι-
σμού υψηλού επιπέδου, όπως η FORTRAN και η COBOL. Αυτό βοήθησε ιδιαίτερα στην εξάπλωση 
των υπολογιστών. Με βάση τα νέα δεδομένα ξεκίνησε να αναπτύσσεται σταδιακά μία νέα βιομηχανία 
που αφορούσε στην προσπάθεια εξέλιξης και βελτίωσης των τρανζίστορ, αλλά και άλλων στοιχείων 
που θα οδηγούσαν τις εξελίξεις στην τεχνολογία των υπολογιστών. 

 
Εικόνα: IBM 1401 

Υπολογιστές τρίτης γενιάς 

Το σημαντικότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει την τρίτη γενιά των υπολογιστών είναι η δημιουργία 
του πρώτου ολοκληρωμένου κυκλώματος (Integrated Circuit - IC), γνωστό και με το όνομα μικροτσίπ 
ή τσιπ, από τον Jack Kilby της εταιρείας Texas Instruments. Το δημιούργημα αυτό έφερε την επανά-
σταση στον τομέα των ηλεκτρονικών, φτιαγμένο από συνδυασμό τρανζίστορ, πυκνωτών, αντιστατών 
και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων όλων τοποθετημένων στο ίδιο κομμάτι από πυρίτιο, άνοιξε το 
δρόμο ώστε να γίνουν οι υπολογιστές τόσο μικροί σε μέγεθος ώστε να μπορούν να μπορούν να μετα-
φέρονται εύκολα. 

Υπολογιστές τέταρτης γενιάς 

Όταν μιλάμε για την τέταρτη γενιά υπολογιστών, αναφερόμαστε στα σύγχρονα υπολογιστικά συ-
στήματα. Γύρω στο 1971 σηματοδοτείται η αρχή της με την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
LSI (Large Scale Integration) και VLSI (Very Large Scale Integration). Οι τεχνολογίες αυτές οδήγησαν 
σε μεγάλη μείωση του όγκου και του κόστους, καθώς και σε αύξηση της χωρητικότητας της μνήμης και 
της ταχύτητας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Αρχικά εμφανίστηκαν οι μικροϋπολογιστές με εφαρμογές όπως ο επεξεργαστής κειμένου και τα λογι-
στικά φύλλα. Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν και συστήματα παιχνιδιών, όπως το ATARI 2600, τα οποία 
κατάφεραν να εισάγουν περισσότερο κοινό στη λίστα των χρηστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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Εικόνα: Μικροϋπολογιστής 

 
Εικόνα: Κονσόλα παιχνιδιού ATARI 

Το 1981, η IBM εισήγαγε προσωπικούς υπολογιστές για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Το μέ-
γεθος τους γινόταν όλο και πιο μικρό με το πέρασμα των χρόνων κι έτσι, εξελίχθηκαν από desktop σε 
laptop και μετά σε palmtop. 

Μαζί με την ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων και τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση 
τους στην καθημερινότητα, πήραν ζωή τα τοπικά και ευρείας περιοχής δίκτυα με σκοπό τον διαμοιρα-
σμό πληροφοριών με απλό και γρήγορο τρόπο. Σύντομα έκανε την εμφάνισή του και το διαδίκτυο, το 
οποίο πυροδότησε την επανάσταση της υψηλής τεχνολογίας της δεκαετίας του ‘90. 

1.2 Κατηγορίες υπολογιστών 
Τα υπολογιστικά συστήματα ταξινομούνται ανάλογα με την ποικιλία των εργασιών που μπορούν να 

επιτελέσουν, σε υπολογιστικά συστήματα γενικού σκοπού και σε υπολογιστικά συστήματα ειδικού σκο-
πού. Ένας υπολογιστής γενικού σκοπού υπάρχει σε ένα σπίτι ή σε ένα σχολείο. Μπορεί κανείς να τον 
χρησιμοποιήσει προκειμένου να γράψει ένα κείμενο, να δημιουργήσει ένα σχέδιο, να αποστείλει μηνύ-
ματα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή να παίξει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Στους υπολογιστές αυτούς 
ως μέσο επικοινωνίας με τον άνθρωπο χρησιμοποιούνται κυρίως το πληκτρολόγιο και η οθόνη. Ο υπο-
λογιστής που ελέγχει το σύστημα μικροψεκασμού καυσίμου ενός αυτοκινήτου είναι ένα υπολογιστικό 
σύστημα ειδικού σκοπού. Τέτοιους υπολογιστές συναντάμε  

• στη βιομηχανία (μηχανές αυτόματης παραγωγής, βιομηχανικά ρομπότ),  
• στις μεταφορές (συστήματα ελέγχου πλοήγησης / κατεύθυνσης),  
• στην άμυνα (συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου), τις επικοινωνίες (ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα) 

και αλλού.  
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Στους περισσότερους υπολογιστές ειδικού σκοπού δεν υπάρχουν πληκτρολόγια και οθόνες. Η επι-
κοινωνία τους με το περιβάλλον (άλλοι υπολογιστές, συσκευές, εργαλεία, οχήματα, κ.λπ.) πραγματο-
ποιείται μέσω ειδικών διατάξεων (αισθητήρων). Συνήθως, με τον όρο ‘υπολογιστής’ αναφερόμαστε σε 
συστήματα γενικού σκοπού. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου (αλλά και του βιβλίου) θα ασχοληθούμε με 
συστήματα γενικού σκοπού. 

1.2.1 Κατηγορίες υπολογιστών γενικού σκοπού 
Οι υπολογιστές γενικού σκοπού διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την επεξεργαστική 
ικανότητα και το πλήθος των χρηστών που μπορούν να τους χρησιμοποιούν:  

• Μικροϋπολογιστές ή προσωπικούς υπολογιστές (personal computers ή microcomputers),  
• Μεσαία συστήματα ή μεσαίους υπολογιστές (minicomputers),  
• Μεγάλους υπολογιστές (mainframe computers) και  
• Υπερυπολογιστές (supercomputers) 
• Ενσωματωμένοι υπολογιστές (embedded computers) 

Στη συνέχεια θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά καθεμιάς από τις κατηγορίες 
αυτές.  

Προσωπικοί Υπολογιστές 

Οι μικροϋπολογιστές (microcomputers) είναι οι πιο διαδεδομένοι στην αγορά. Χρησιμοποιούνται 
στο σπίτι, το γραφείο, το σχολείο, σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι επιδόσεις τους είναι κατώτε-
ρες από αυτές των άλλων κατηγοριών (μεσαίων, μεγάλων και υπερυπολογιστών), χρησιμοποιούνται 
όμως σε πλήθος εργασιών. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι έχουν μικρό όγκο και βάρος.  

 
Εικόνα: Προσωπικός Η/Υ 

Μια ειδική κατηγορία μικροϋπολογιστών, οι φορητοί υπολογιστές (notebooks) έχουν μέγεθος περί-
που ίσο με αυτό ενός μεγάλου βιβλίου. Είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τις 
ανάγκες ενός μόνο χρήστη, γι' αυτό και διαθέτουν ένα πληκτρολόγιο και μία οθόνη.  

Εμφανίστηκαν την δεκαετία του '70 χάρη στην πρόοδο της μικροηλεκτρονικής και την εμφάνιση 
των μικροεπεξεργαστών. Στην αρχή οι δυνατότητές τους ήταν πολύ περιορισμένες και απευθύνονταν 
σε ερασιτέχνες χρήστες. Στη συνέχεια απέκτησαν μεγαλύτερες δυνατότητες (πρώτοι προσωπικοί υπο-
λογιστές, personal computers). Από τη δεκαετία του '80 και ύστερα η ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους 
υπήρξε αλματώδης. Οι δυνατότητες των σημερινών μικροϋπολογιστικών συστημάτων ξεπερνούν τις 
δυνατότητες που είχαν κατά το παρελθόν ογκώδεις υπολογιστές άλλων κατηγοριών. Με την εξάπλωσή 
τους χρησιμοποιήθηκαν από επαγγελματίες, μαθητές, σπουδαστές και καλλιτέχνες. Παράλληλα, εμφα-
νίστηκαν νέες υπηρεσίες και επαγγελματικές ειδικότητες και δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. 
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Εικόνα: Φορητός Η/Υ (notebook) 

Μεσαίοι Υπολογιστές  

Οι μεσαίοι υπολογιστές βρίσκονται στην επόμενη τάξη μεγέθους, όσον αφορά τις δυνατότητες και 
τις επιδόσεις. Καλύπτουν συνήθως τις πληροφοριακές ανάγκες επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, οργα-
νισμών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Επίσης χρησιμοποιούνται σε συστήματα αυτομάτου ελέγ-
χου στη βιομηχανία και στις τηλεπικοινωνίες. 

Εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του '70 χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας και την πτώση 
του κόστους των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η σχεδίασή τους είναι διαφορετική και ο όγκος τους 
μεγαλύτερος από ότι των μικροϋπολογιστών. Ένας μεσαίος υπολογιστής μπορεί να εξυπηρετήσει πολ-
λούς χρήστες με τη βοήθεια τερματικών, ενώ για τη λειτουργία τους απαιτείται εξειδικευμένο προσω-
πικό. 

Μεγάλοι Υπολογιστές 

Τα μεγάλα συστήματα (mainframes) απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις, τραπεζικούς και κρατι-
κούς οργανισμούς, βιομηχανίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Γενικά οι μεγάλοι υπολογιστές 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ. 

 
Εικόνα: Μεγάλος Υπολογιστής (mainframe computer) 
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Οι επιδόσεις και το κόστος τους κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα των προηγούμενων 
κατηγοριών. Η σχεδίασή τους είναι παρόμοια με αυτή των μεσαίων συστημάτων, αλλά χρησιμοποιείται 
τεχνολογία υψηλότερου επιπέδου και ο όγκος τους είναι μεγαλύτερος. Μπορούν να εξυπηρετήσουν 
πολλούς χρήστες, και για τη λειτουργία τους απαιτούνται εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικές εγκα-
ταστάσεις με συστήματα κλιματισμού. 

Υπερυπολογιστές 

Οι υπερυπολογιστές χρησιμοποιούνται σε πανεπιστήμια, μεγάλα ερευνητικά κέντρα (μοριακής δο-
μής της ύλης, μετεωρολογικής έρευνας), πυρηνικούς αντιδραστήρες, στρατιωτικές και διαστημικές ε-
φαρμογές και γενικά οπουδήποτε απαιτείται η εκτέλεση επιστημονικών υπολογισμών με μεγάλη ταχύ-
τητα και ακρίβεια. Οι υπερυπολογιστές κατασκευάζονται με τεχνολογία υψηλού επιπέδου, έχουν ιδιαί-
τερα υψηλές επιδόσεις και, φυσικά, κόστος.  

 
Εικόνα: Υπερυπολογιστής (supercomputer) 

Ενσωματωμένοι υπολογιστές 

Ο όρος «ενσωματωμένοι υπολογιστές» αφορά σε υπολογιστικές συσκευές οι οποίες ενσωματώνο-
νται σε άλλες των οποίων ο σκοπός δεν ήταν αρχικά ο υπολογισμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελούν τα σύγχρονα αυτοκίνητα το οποία διαθέτουν ισχυρούς επεξεργαστές προκειμένου να αυξηθεί η 
άνεση και η ασφάλεια των επιβατών. Συστήματα όπως Anti-locking Braking System (ABS), Dynamic 
Stability Control (DSC), Anti-Slip Control (ASC), και το σύστημα ελέγχου αερόσακων χρησιμοποιούν 
μικρο-επεξεργαστές για να μπορέσουν να διασφαλίσουν την ασφαλή οδήγηση και πλοήγηση του  οχή-
ματος.  


