
Κεφάλαιο 1

Η «επανάσταση» των πρώτων 

υπολογιστών που άλλαξαν την 

Ευρώπη, μέσα από τις ιδέες 

οραματιστών της επιστήμης και 

της τεχνολογίας



Ο «άγνωστος» κομπιούτερ

• Μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 1980, ο υπολογιστής ήταν 

κάτι άγνωστο για τον κόσμο

• «Τι είναι ένας κομπιούτερ ;, Σε τι χρησιμεύει ;», 

αναρωτηθήκαμε στην αρχή της δεκαετίας του 1980
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Ο «άγνωστος» κομπιούτερ

• Σήμερα, «το κομπιούτερ» είναι ένα υπολογιστικό σύστημα με 

την έννοια ότι, αλληλοεπιδρούν οι μονάδες που διαθέτει 

προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος που είναι η 

παραγωγή αποτελεσμάτων, βάσει της επεξεργασίας των 

δεδομένων που εισάγονται. 

(δεδομένα) Eπεξεργασία

δεδομένων
(Εκτέλεση προγράμματος)

ΕΙΣΟΔΟΣ

(input)

(αποτελέσματα)

ΕΞΟΔΟΣ

(output)

Υπολογιστικό σύστημα
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Η αυγή μιας μοναδικής εποχής

1976

• Η.Π.Α.

• APPLE-I

• Ο πρώτος υπολογιστής για το κοινό

• Βασικοί Ιδρυτές Apple :S. Jobs, S. Wozniak

1977

• Η.Π.Α.

• APPLE-II

• Ο πρώτος υπολογιστής μαζικής παραγωγής

1980

• Μεγάλη Βρετανία

• Sinclair ΖΧ80

• Ο πρώτος οικιακός υπολογιστής

• Εταιρία του Sir Clive Sinclair

1981

• Μεγάλη Βρετανία

• BBC micro

• Ο πρώτος υπολογιστής που 

μπήκε σε σχολείο στην Ευρώπη

• Εταιρία Acorn
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Φωτογραφία του συγγραφέα

Wikipedia CC BY-SA 1.0 Φωτογραφία του συγγραφέα
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Εργασίες κεφαλαίου

1. Ποια προϊόντα τεχνολογίας κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην αγορά ο Clive Sinclair (από την 

ίδρυση της πρώτης του εταιρίας) ;

2. Ποιο ήταν το βασικό project του Chris Curry στην εταιρία του Sinclair;

3. Για ποιο λόγο αποχώρησε ο Chris Curry από την εταιρία του Sinclair;

4. Πώς θα μπορούσε να έχει εξελιχτεί η πληροφορική στην Ευρώπη αν εξακολουθούσε η 

συνεργασία των Sinclair και Curry;

5. Ποιος ήταν ο ρόλος του Ronald Wayne στην ίδρυση της Apple;

6. Ποια ήταν η συνεισφορά των εταιριών Olivetti και Amstrad στην εξέλιξη των υπολογιστών; Πώς 

απέκτησαν ρόλο στην Ευρωπαϊκή αγορά υπολογιστών;

7. Ποια τεχνολογία «αντικατέστησε» τους οικιακούς υπολογιστές;

8. Αναγνωρίστε και σχολιάστε την ιστορία των υπολογιστών που φαίνονται στην προηγούμενη 

διαφάνεια
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