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Ενότητα 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής 

 και επικοινωνιών 

Κεφάλαιο

Εισαγωγή στους υπολογιστές 

Στόχος κεφαλαίου 

Σε αυτό το κεφάλαιο σκοπός µας είναι να αποκτήσουµε µια πρώτη εικόνα του ηλεκτρονικού υπολο-

γιστή, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την εξέλιξή του από την πρώτη εµφάνισή του έως σήµερα. 

Θα δούµε λοιπόν τα διάφορα συστήµατα υπολογιστών που χρησιµοποιούνται σήµερα. Ακόµη, θα 

δούµε τι εννοούµε µε τους όρους δεδοµένα και πληροφορίες και πώς προστατεύεται ο πολίτης από 

την ανεξέλεγκτη καταχώριση και διάδοσή τους. 

Εισαγωγή 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει πια µπει για τα καλά στη ζωή µας. Οι Η/Υ δεν είναι πλέον τα πανά-

κριβα και τεράστια µηχανήµατα που µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µόνον από επιστήµονες, µεγά-

λες επιχειρήσεις, και δηµόσιους φορείς. Η τεράστια γκάµα των προγραµµάτων, σε συνδυασµό µε το 

συνεχώς µειωµένο κόστος, οδήγησαν στην αλµατώδη αύξηση των πωλήσεων. Ενώ το κόστος τους 

µειώνεται καθηµερινά, η ισχύς τους, δηλαδή η ταχύτητα και οι υπόλοιπες δυνατότητές τους, αυξάνο-

νται συνεχώς. Για παράδειγµα, ένας κοινός προσωπικός υπολογιστής στα µέσα της δεκαετίας του 

1980 κόστιζε περίπου 1,5 εκατοµµύριο δραχµές. Σήµερα µπορεί να κοστίζει έξι έως επτά φορές λιγό-

τερο, ενώ η ισχύς και ο χώρος αποθήκευσης που διαθέτει είναι χιλιάδες φορές µεγαλύτερα. 

Η τεχνολογία της πληροφορικής είναι ένας επιστηµονικός τοµέας που εξελίσσεται µε ραγδαίο 

ρυθµό. Οι σύγχρονοι υπολογιστές και οι καινούργιες εφαρµογές προσφέρουν όλο και περισσότε-

ρες δυνατότητες στο χρήστη τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας σύγχρονος προσωπικός υπολο-
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γιστής, όπως αυτός που χρησιµοποιούµε στο γραφείο ή στο σπίτι µας, έχει σήµερα περισσότερη 

ισχύ από αυτούς που χρησιµοποιήθηκαν για το πρώτο ταξίδι στη Σελήνη. Θα ήταν εύλογο λοιπόν 

να αναρωτηθούµε τι άλλο µας επιφυλάσσει η εξέλιξη της τεχνολογίας και κατά πόσο η φαντασία 

µας θα µπορέσει να συλλάβει την πραγµατικότητα που θα υφίσταται µερικά χρόνια µετά! 

Ένας υπολογιστής θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία: 

� Το υλικό  �  Το λογισµικό 

Υλικό 

Το σύνολο των ηλεκτρονικών συσκευών και ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ονοµάζεται υλικό (hardware). 

Με άλλα λόγια, το υλικό είναι όλα τα χειροπιαστά και ορατά µέρη του συστήµατος. Μερικά από 

αυτά είναι ο επεξεργαστής, η κύρια µνήµη RAM, η οθόνη, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, η µονά-

δα συστήµατος (το κουτί), ο σκληρός δίσκος, ο εκτυπωτής, και πολλά άλλα. 

Λογισµικό 

Το υλικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν µπορεί να λειτουργήσει αυτόνοµα. Ο χρήστης πρέπει 

να ενηµερώσει το υλικό του υπολογιστή ποιες εργασίες θέλει να εκτελεστούν. Αυτό γίνεται µε τις 

διαταγές ή εντολές (commands) τις οποίες µπορεί να δώσει ο χρήστης στο σύστηµα µε τις διάφορες 

συσκευές εισόδου. Το σύνολο των εντολών που πρέπει να πάρει ένας υπολογιστής προκειµένου να 

εκτελέσει µια συγκεκριµένη εργασία ή λειτουργία ονοµάζεται λογισµικό (software). Άλλες ονοµασίες 

του λογισµικού είναι προγράµµατα (programs) ή εφαρµογές (applications). Θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι το λογισµικό είναι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που δίνουµε στο υλικό του υπολογιστή προκει-

µένου να του γνωστοποιήσουµε τι θέλουµε να κάνει. Η «τεχνητή» νοηµοσύνη του υπολογιστή είναι 

τέτοια ώστε, όταν παίρνει κάποιες εντολές, να τις εκτελεί µε τη σειρά που του τις δώσαµε. Αν δώσου-

µε µια λανθασµένη εντολή, ο υπολογιστής δε θα εκτελέσει την κατάλληλη εργασία και θα ενηµερώ-

σει το χρήστη για το σφάλµα που παρουσιάστηκε, µε ένα µήνυµα σφάλµατος. Πολλές φορές, το µή-

νυµα σφάλµατος, ειδικά σε ένα περιβάλλον γραφικών όπως αυτό των Windows, µπορεί να έχει τη 

µορφή πλαισίου διαλόγου που περιέχει διάφορες επιλογές ή εναλλακτικές λύσεις.  

Προσωπικοί υπολογιστές ή µικροϋπολογιστές 

Οι προσωπικοί υπολογιστές (personal computers) ή µικροϋπολογιστές έκαναν την εµφάνισή τους 

στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στόχος τους ήταν να εξυπηρετούν ένα µόνο χρήστη κάθε φορά, 

σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα συστήµατα. Έχουν επίσης τη δυνατότητα επεξεργασίας και αποθή-

κευσης µικρότερου όγκου δεδοµένων από τα µεγάλα συστήµατα και τους µίνι υπολογιστές. Οι 

προσωπικοί υπολογιστές που κυκλοφορούν στην αγορά µπορούν να διακριθούν στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

� Επιτραπέζιοι — desktop (Εικόνες 1.1-1.2) 

� Φορητοί — laptop (Εικόνες 1.3-1.4) 

� Υπολογιστές χειρός — handheld (Εικόνες 1.5) 
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Επιτραπέζιοι προσωπικοί υπολογιστές 

Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές αποτελούνται από την οθόνη και τη µονάδα συστήµατος, στην οποία 

συνδέονται όλες οι περιφερειακές συσκευές. Όπως είναι λογικό, καταλαµβάνουν περισσότερο 

χώρο από τους φορητούς και τους υπολογιστές χειρός, ενώ δεν είναι εύκολη η µετακίνησή τους. 

Οι προσωπικοί υπολογιστές αρχικά κατασκευάστηκαν από δύο εταιρείες, την IBM που δηµιούρ-

γησε τα PC και την Apple που δηµιούργησε τους υπολογιστές Macintosh. 

Προσωπικοί υπολογιστές — PC 

Οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές (Personal Computers — PC) κατασκευάστηκαν το 1981 από 

την ΙΒM, µε σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες ενός µόνον ατόµου. Τα πρώτα PC βασίζονταν στον 

επεξεργαστή 8086 της Intel. Η ΙΒM ήταν η πρωτοπόρος εταιρεία και καθόριζε το πρότυπο της 

βιοµηχανίας των προσωπικών υπολογιστών, των IBM PC.  

Αργότερα εµφανίστηκαν και άλλες εταιρείες που κατα-

σκεύαζαν υπολογιστές συµβατούς µε IBM (IBM PC 

compatibles), δηλαδή προσωπικούς υπολογιστές που λει-

τουργούσαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της IBM. Το 

µεγάλο πλεονέκτηµα των συµβατών µε IBM προσωπικών 

υπολογιστών είναι ότι µπορούµε εύκολα να ανταλλάξουµε 

και να µεταφέρουµε προγράµµατα και αρχεία από έναν 

υπολογιστή σε άλλο, ακόµη και αν οι υπολογιστές αυτοί 

δεν έχουν κατασκευαστεί από την ίδια εταιρεία. 

Εικόνα 1.1� Ένας προσωπικός υπολογιστής 

Οι υπολογιστές Macintosh 

Οι υπολογιστές Macintosh είναι η σειρά των προσωπικών 

υπολογιστών που κατασκευάζει η εταιρεία Apple. Είναι από 

τους πρώτους υπολογιστές που χρησιµοποίησαν διασύνδεση 

µε το χρήστη µέσω γραφικών (Graphical User Interface — 

GUI). Σήµερα χρησιµοποιούνται κυρίως από γραφιστικές 

και εκδοτικές εταιρείες, χάρη στις δυνατότητες γραφικών 

που διαθέτουν. 

Εικόνα 1.2� Η κεντρική µονάδα συστήµατος ενός υπολογιστή Macintosh 

Φορητός υπολογιστής 

Ο φορητός υπολογιστής (laptop) είναι ένας προσωπικός υπολογιστής ο οποίος µπορεί να µετα-

φερθεί εύκολα, επειδή είναι µικρότερος σε µέγεθος από τον επιτραπέζιο και έχει δυνατότητα να 

λειτουργεί µε µπαταρία για κάποιο µικρό χρονικό διάστηµα (συνήθως 2 έως 3 ώρες).  

Οι φορητοί υπολογιστές έχουν περίπου τις ίδιες δυνατότητες µε τους επιτραπέζιους, αλλά το κό-

στος είναι συνήθως υψηλότερο τόσο για την αγορά όσο και για την αναβάθµισή τους. Επίσης, οι 

δυνατότητες αναβάθµισής τους είναι σχετικά περιορισµένες. 
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Εικόνα 1.3� Φορητοί υπολογιστές 

Tablet PC 

Μια παραλλαγή των φορητών υπολογιστών είναι τα Tablet PC τα οποία, εκτός από τις συµβατι-

κές λειτουργίες ενός υπολογιστή, παρέχουν στο χρήστη και τη δυνατότητα να καταχωρίζει δεδο-

µένα και να κρατάει σηµειώσεις χρησιµοποιώντας ένα ειδικό στυλό ή µια οθόνη αφής, αντί να 

χρησιµοποιήσει το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.  

Εικόνα 1.4� Tablet PC  

Υπολογιστές χειρός 

Οι υπολογιστές χειρός (handheld computers) είναι οι µικρότεροι σε µέγεθος υπολογιστές, όπως 

δείχνει και το όνοµά τους, αλλά έχουν περιορισµένες δυνατότητες. Συνήθως χρησιµοποιούνται 

για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών, όπως σηµειώσεις, ατζέντες, αναπαραγωγή πολυµέ-

σων, κ.ά. Οι φορητές συσκευές χειρός µπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

� Προσωπικός ψηφιακός βοηθός (Personal Digital Assistant — PDA) 

� Κινητά τηλέφωνα 

� Συσκευές αναπαραγωγής πολυµέσων 

Προσωπικός ψηφιακός βοηθός  

Οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (Personal Digital Assistant — PDA) είναι 

υπολογιστές πιο οικονοµικοί από τους φορητούς και χρησιµοποιούνται 

κυρίως ως ηλεκτρονικά ηµερολόγια ή ατζέντες, καθώς και για την εκτέλε-

ση υπολογισµών και άλλων απλών λειτουργιών. Οι προσωπικοί ψηφιακοί 

βοηθοί διαθέτουν οθόνη αφής και γραφίδα. 

Εικόνα 1.5� Υπολογιστής χειρός (PDA) 
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Κινητό τηλέφωνο 

Το κινητό τηλέφωνο σήµερα, εκτός από τις βασικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχει, έχει 

εξελιχθεί σε µια µορφή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με τη χρήση διαφόρων υπηρεσιών και αξε-

σουάρ µπορούµε να στείλουµε και να λάβουµε σύντοµα µηνύµατα, φωτογραφίες και βίντεο, η-

λεκτρονικά µηνύµατα, να συνδεθούµε στο ∆ιαδίκτυο, να ακούσουµε ραδιόφωνο, να πάρουµε 

φωτογραφίες, και να εγγράψουµε βίντεο.  

Έξυπνα τηλέφωνα 

Τα τηλέφωνα µε ενσωµατωµένες διάφορες λειτουργίες ηλεκτρονικού υπολογιστή ονοµάζονται 

έξυπνα τηλέφωνα (smart phones). Για παράδειγµα, ένα έξυπνο τηλέφωνο µπορεί να διαθέτει µία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω δυνατότητες: 

� Ασύρµατο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο, και λειτουργία φαξ. 

� ∆ιαχείριση προσωπικών πληροφοριών. 

� Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (online banking). 

� Σύνδεση µε τοπικά δίκτυα υπολογιστών (Local Area Network — LAN). 

� ∆υνατότητες γραφικών. 

� Ανταλλαγή δεδοµένων µε έναν υπολογιστή. 

� Αποµακρυσµένη επικοινωνία µε υπολογιστές ή εταιρικά ηλεκτρονικά συστήµατα. 

� Χρήση της λειτουργίας ενοποιηµένων µηνυµά-

των (unified messaging) µε την οποία φωνητι-

κά δεδοµένα, φαξ, και απλά µηνύµατα κειµέ-

νου αποθηκεύονται σε µια ηλεκτρονική θυρίδα 

στην οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση είτε µε 

µια εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είτε 

µέσω του τηλεφώνου του. 

Εικόνα 1.6� Έξυπνα τηλέφωνα 

Συσκευή αναπαραγωγής πολυµέσων 

Μια συσκευή αναπαραγωγής πολυµέσων (multimedia player) είναι συνήθως µια φορητή συσκευή 

η οποία µας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύουµε και να αναπαράγουµε ήχο, εικόνα, και βίντεο 

σε ψηφιακή µορφή. Τα δεδοµένα συνήθως αποθηκεύονται σε ένα σκληρό δίσκο ή µια µνήµη 

flash και προβάλλονται σε µια οθόνη ενσωµατωµένη στη συσκευή. Ορισµένες από τις συσκευές 

αυτές έχουν και τη δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων, καθώς και εγγραφής ήχου και βίντεο µε 

τη βοήθεια ειδικών εξαρτηµάτων, ενώ κάποιες µπορούν να διαβάσουν δεδοµένα από κάρτα µνή-

µης, γεγονός που αυξάνει τον αποθηκευτικό τους χώρο.  

 

Μια µορφή συσκευών αναπαραγωγής πολυµέσων είναι και οι συσκευές αναπαραγωγής mp3 (mp3 

players), οι οποίες όµως µπορούν να αποθηκεύουν και να αναπαράγουν ήχο µόνο σε µορφή mp3. 
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Εικόνα 1.7� Συσκευές αναπαραγωγής πολυµέσων 

Υπολογιστές δικτύου 

Οι υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ένα ή περισσότερα ειδικά καλώδια ή α-

σύρµατα σε ένα τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής ονοµάζονται υπολογιστές δικτύου (Net-

work Computers — NC). Οι υπολογιστές δικτύου είναι συνήθως «κανονικοί» προσωπικοί υπο-

λογιστές, στους οποίους έχει εγκατασταθεί µια κάρτα δικτύου και ειδικό λογισµικό. Με την κάρ-

τα δικτύου και το επιπλέον λογισµικό οι υπολογιστές αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επικοινω-

νούν µε τους υπόλοιπους υπολογιστές του δικτύου, να αντιγράφουν και να µεταφέρουν αρχεία, 

να εκτελούν κοινά προγράµµατα ταυτόχρονα, και να µοιράζονται πληροφορίες και δεδοµένα µε 

άλλους. Επίσης, µπορούν να µοιράζονται και να χρησιµοποιούν τους κοινόχρηστους πόρους του 

δικτύου, όπως εκτυπωτές, σαρωτές, µόντεµ, φαξ, και άλλα.  

Κοινωνία των πληροφοριών 

Η ανάγκη του ανθρώπου να συλλέγει και να µεταδίδει πληροφορίες έχει τις ρίζες της στις απαρ-

χές του πολιτισµού, όταν προσπαθούσε µε κάθε τρόπο να καταγράψει πληροφορίες ώστε να τις 

µεταδώσει στις επόµενες γενιές. Σκοπός αυτής της επεξεργασίας των πληροφοριών ήταν να τις 

χρησιµοποιήσει κάποιος για να πάρει σωστές αποφάσεις ύστερα από τη µελέτη τους. ∆εν είναι 

τυχαίο ότι σήµερα µιλούµε για επανάσταση της πληροφορικής ή για κοινωνία των πληροφοριών 

(information society) επειδή τώρα, περισσότερο από ποτέ, η επεξεργασία και η διακίνηση των 

πληροφοριών γίνεται µε ένα πολύτιµο εργαλείο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο ηλεκτρονικός 

αυτός σύµµαχος µάς προσφέρει ένα πλήθος δυνατοτήτων, ώστε να µπορούµε να συγκεντρώνου-

µε δεδοµένα (data) που είναι ακατέργαστο «υλικό», και µετά από την επεξεργασία τους να τα 

µετατρέπουµε σε χρήσιµες πληροφορίες (information). Με αυτόν τον τρόπο, κατορθώνουµε να 

ενηµερωθούµε για κάτι που µας ενδιαφέρει, να επιτύχουµε ένα επιθυµητό αποτέλεσµα, ή να δι-

ευρύνουµε τις γνώσεις µας επάνω σε ορισµένα θέµατα. Για παράδειγµα, οι περισσότερες εταιρεί-

ες χρησιµοποιούν υπολογιστές για άµεση προσπέλαση και ενηµέρωση των δεδοµένων τους, είτε 

χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες εφαρµογές είτε µέσω του ∆ιαδικτύου (Internet). 

Βασικές έννοιες της πληροφορικής/ 

Τεχνολογία των πληροφοριών 

Ο όρος Βασικές έννοιες της πληροφορικής/Τεχνολογία των πληροφοριών (Information Technol-

ogy — IT) είναι ένας γενικός όρος που χρησιµοποιούµε για να περιγράψουµε το σύνολο των τε-

χνολογιών που σχετίζονται µε τα εξής θέµατα: 



 1  Εισαγωγή στους υπολογιστές 19 

Β
α

σ
ι
κ

έ
ς
 

έ
ν
ν
ο

ι
ε
ς
 

� Εύρεση � Επεξεργασία 

� Συλλογή � ∆ιάδοση δεδοµένων και πληροφοριών 

� Οργάνωση  

 

Πολλοί σήµερα χρησιµοποιούν τον όρο Τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών (Information 

and Communication Technology — ICT) για να συµπεριλάβουν και τις τεράστιες δυνατότητες επι-

κοινωνίας που παρέχει η τεχνολογία της πληροφορικής. 

Η επεξεργασία των δεδοµένων και των πληροφοριών περιλαµβάνει την απόκτηση, την αποθή-

κευση, το χειρισµό, και την εξαγωγή ή την αποστολή τους κυρίως µε ηλεκτρονικά µέσα. Τα δε-

δοµένα, και κυρίως τα προσωπικά, χρησιµοποιούνται συνήθως για διαφηµιστικούς λόγους, σε 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά και στην ηλεκτρονική οργάνωση του κράτους.  

Οι νέες δυνατότητες που παρέχει το ∆ιαδίκτυο (Internet) και η τεράστια πρόοδος της πληροφορι-

κής, καθώς και η χρήση της τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δηµόσιο τοµέα στην οργάνω-

ση και τη συλλογή πληροφοριών, µπορεί να οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη καταχώριση και επεξερ-

γασία προσωπικών δεδοµένων από υπηρεσίες, εταιρείες, και οργανισµούς, εισχωρώντας στην 

ιδιωτική ζωή του πολίτη. Προκειµένου να προστατευθεί ο πολίτης, δεν αρκούσε πλέον η υπάρ-

χουσα νοµοθεσία επειδή δεν ήταν προσαρµοσµένη στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι, δη-

µιουργήθηκε η ανάγκη σύστασης µιας αρχής µε σκοπό την προστασία του προσωπικού απορρή-

του. 

Για το σκοπό αυτόν, ιδρύθηκε στην Ελλάδα ένας ανεξάρτητος διοικητικός φορέας, η «Αρχή προστα-

σίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (www.dpa.gr) που λειτουργεί από το Νοέµβριο του 1997 

µε βάση το Νόµο 2472/97. 

Νόµος περί προστασίας δεδοµένων 

Τι είναι προσωπικά δεδοµένα: 

Προσωπικά δεδοµένα αποκαλούνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται µε το πρόσωπο ενός 

ατόµου. Μερικά από τα γνωστότερα προσωπικά δεδοµένα είναι: 

� επώνυµο � θρήσκευµα 

� τόπος κατοικίας � πολιτικά φρονήµατα 

� τηλέφωνο � συνδικαλιστική δράση 

� επάγγελµα � υγεία 

� οικογενειακή κατάσταση � ερωτική ζωή 

� ηλικία � ποινικές διώξεις και καταδίκες, κλπ. 
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Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα 

Πολλά από αυτά τα δεδοµένα είναι ευαίσθητα, δηλαδή µπορούν να σκιαγραφήσουν καλύτερα 

την εικόνα της προσωπικότητας του ατόµου, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο απαγορεύεται αυστη-

ρά η επεξεργασία τους εκτός από πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγµα, ευαίσθητα θε-

ωρούνται τα δεδοµένα που αφορούν τα εξής:  

� τη φυλετική ή εθνική προέλευση,  

� τα πολιτικά φρονήµατα,  

� τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές  

πεποιθήσεις,  

� τη συµµετοχή σε ενώσεις, σωµατεία,  

και συνδικαλιστικές οργανώσεις,  

� την υγεία,  

� την κοινωνική πρόνοια, 

� την ερωτική ζωή,  

� ποινικές διώξεις ή καταδίκες. 

Παράµετροι του νόµου περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συλλέγονται µε τρόπο θεµιτό και νόµιµο για κα-

θορισµένους, σαφείς, και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία 

βάσει των σκοπών αυτών. 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα 

από όσα χρειάζονται κάθε φορά για τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλ-

λονται σε ενηµέρωση. 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διατηρούνται σε µορφή που επιτρέπει τον προσ-

διορισµό της ταυτότητας των υποκειµένων τους µόνο στη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, 

κατά την κρίση της Αρχής, για την πραγµατοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επε-

ξεργασίας τους. 

Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον όταν το υποκείµενο των 

δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, εκτός µερικών εξαιρέσεων. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αρχή τη σύσταση και 

τη λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας, δηλώνοντας µε τη γνωστοποίηση τόσο 

την ταυτότητά του όσο και το είδος των δεδοµένων, το σκοπό, το χρονικό διάστηµα της επεξερ-

γασίας, αλλά και τους αποδέκτες στους οποίους θα ανακοινωθούν τα προσωπικά δεδοµένα. 

Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, εκτός από ορισµένες εξαι-

ρέσεις. Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερη. 

Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και πρέπει να διεξάγεται από 

επαγγελµατίες που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και ακεραιότητας 

χαρακτήρα για την τήρηση του απορρήτου. 
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Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την προ-

στασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διά-

δοση, ή πρόσβαση σε κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. 

Το υποκείµενο θα πρέπει να ενηµερώνεται για τα εξής θέµατα: 

� Την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας και των τυχόν εκπροσώπων του. 

� Το σκοπό της επεξεργασίας. 

� Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων. 

� Την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης. 

Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να ζητάει και να λαµβάνει χωρίς καθυστέρηση και 

µε σαφή τρόπο τις εξής πληροφορίες: 

� Όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους. 

� Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες, ή τις κατηγορίες αποδεκτών. 

� Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη ενηµέρωσή 

του. 

� Τη λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. 
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Κεφάλαιο

Μονάδες µέτρησης 

χωρητικότητας 

Στόχος κεφαλαίου 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αποκτήσουµε µια σαφή ιδέα για τις µονάδες µέτρησης χωρη-

τικότητας που χρησιµοποιούνται καθηµερινά στον κόσµο των υπολογιστών. 

Εισαγωγή 

Όλοι όσοι έχουµε ανοίξει ένα περιοδικό πληροφορικής, ή έχουµε συµµετάσχει σε µια συζήτηση 

σχετικά µε υπολογιστές, ή χρησιµοποιούµε υπολογιστή θα έχουµε ακούσει τους όρους Byte, 

Megabyte, και πολλούς άλλους. Καλό λοιπόν θα ήταν να γνωρίζουµε ότι αυτοί οι όροι αντιπρο-

σωπεύουν µονάδες µέτρησης χωρητικότητας, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες τους χρησι-

µοποιούµε. Γενικά, στη γλώσσα της πληροφορικής χρησιµοποιούνται οι παρακάτω µονάδες µέ-

τρησης χωρητικότητας: 

� bit � kilobyte � gigabyte 

� byte � megabyte � terabyte 

Bit 

Η ελάχιστη πληροφορία που χρησιµοποιεί και µπορεί να αποθηκεύσει σε µια συσκευή προσωρι-

νής ή µόνιµης αποθήκευσης ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα δυαδικό ψηφίο ή bit. Η 

λέξη bit προφέρεται «µπιτ» και προέρχεται από τη σύντµηση των λέξεων binary digit, δηλαδή 
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δυαδικό ψηφίο. Ένα bit είναι το ελάχιστο και πιο βασικό στοιχείο που µπορεί να χρησιµοποιήσει 

ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, και γι' αυτό δεν έχει υποδιαίρεση.  

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής λειτουργεί µε βάση το δυαδικό σύστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί 

να αναγνωρίσει µόνο δύο ψηφία: το ένα (1) και το µηδέν (0), όπου συνήθως το ένα (1) αντιστοι-

χεί σε τάση ηλεκτρικού ρεύµατος ενώ το µηδέν (0) σε µη τάση. Όταν ο επεξεργαστής εκτελεί µια 

λογική πράξη, το ένα ψηφίο αντιστοιχεί σε αληθή τιµή ενώ το άλλο σε ψευδή. Όλες οι συσκευές 

που λειτουργούν µε βάση το δυαδικό σύστηµα, δηλαδή αναγνωρίζουν µόνο δύο ψηφία, το ένα 

(1) και το µηδέν (0), ονοµάζονται ψηφιακές συσκευές. 

Byte 

Η µονάδα που χρησιµοποιείται προκειµένου να µετρηθεί η χωρητικότητα των συσκευών αποθή-

κευσης και το µέγεθος των αρχείων είναι το byte. Η λέξη byte προφέρεται «µπάιτ» και προέρχε-

ται από τη σύντµηση των λέξεων binary term. Ένα byte ισοδυναµεί µε ένα χαρακτήρα και είναι 

µια σειρά 8 bit, ή δυαδικών ψηφίων. Για παράδειγµα, η λέξη «υπολογιστής» καταλαµβάνει έντε-

κα byte στη µνήµη RAM του υπολογιστή ή σε ένα σκληρό δίσκο.  

Kilobyte 

Ένα kilobyte αποτελείται από 1.024 byte (2
10

 χαρακτήρες). Συνήθως λέµε ότι ένα kilobyte είναι 

περίπου χίλιοι χαρακτήρες. Το kilobyte γράφεται σύντοµα KB. Η µονάδα µέτρησης kilobyte 

χρησιµοποιείται συνήθως για το µέγεθος αρχείων και φακέλων — π.χ., 750 KB. 

Megabyte 

Ένα megabyte (MB) είναι ίσο µε 1.024 kilobyte ή 1.048.576 byte (2
20

 χαρακτήρες). Η µονάδα 

µέτρησης megabyte συνήθως χρησιµοποιείται για να αναφερθεί: 

� το µέγεθος της κύριας µνήµης RAM του υπολογιστή µας, π.χ., 1024 MB, 2048 MB  

� το µέγεθος µεγάλων αρχείων, π.χ., 2,2 MB 

� η χωρητικότητα των CD-ROM, π.χ., 700 MB, 800 MB 

� η χωρητικότητα των δισκετών, π.χ., 1,44 MB 

Gigabyte 

Ένα gigabyte (GB) είναι ίσο µε: 

� 1.024 megabyte ή  

� 1.048.576 kilobyte ή  

� 1.073.741.824 byte, δηλαδή 2
30

 χαρακτήρες  

Η µονάδα µέτρησης gigabyte συνήθως χρησιµοποιείται για να αναφερθεί: 

� η χωρητικότητα των σκληρών δίσκων, π.χ. 750 GB  



24 Ενότητα 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών  

� το µέγεθος της κύριας µνήµης RAM, π.χ., 4 GB  

� η χωρητικότητα των DVD-ROM, π.χ., 4,7 έως 17 GB  

� η χωρητικότητα µνήµης Flash USB, π.χ., 64 GB  

Terabyte 

Ένα terabyte (ΤB) είναι ίσο µε: 

� 1.024 gigabyte ή  

� 1.048.576 megabyte ή 

� 1.099.511.627.776 byte, δηλαδή 2
40

 χαρακτήρες 

Η µονάδα µέτρησης terabyte χρησιµοποιείται για συσκευές υψηλής χωρητικότητας, π.χ., µεγάλοι 

σκληροί δίσκοι (2 TB). 






