
 

1 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΥΟΡΗΣΟΤ ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 

1 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΤΛΙΚΟΤ (HARDWARE) 

Τεχνικά Χαρακτηριςτικά Ελάχιςτη Απαίτηςη 

1. Επεξεργαςτισ  

1.1. Αρχιτεκτονικι >= 32 bit 

1.2. Μζγιςτθ κατανάλωςθ <= 2,5 Watt 

1.3. υχνότθτα >= 1,3 GHz 

2. Μνιμθ  

2.1. Σφποσ DDR2 ι ανώτερο 

2.2. Χωρθτικότθτα >= 1024 ΜΒ 

3. Οκόνθ  

3.1. Σφποσ Ζγχρωμθ επίπεδθ οκόνθ  

3.2. Διαςτάςεισ οκόνθσ >=10 inch 

3.3. Οριηόντια ανάλυςθ οκόνθσ >= 1024 pixels 

3.4. Κατακόρυφθ ανάλυςθ οκόνθσ >= 576 pixels 

4. κλθρόσ δίςκοσ   

4.1. Χωρθτικότθτα >= 160GΒ 

4.2. Σφποσ SATA  

4.3. Ρυκμόσ περιςτροφισ  (rpm) >= 5400 

5. Πλθκτρολόγιο με λατινικοφσ και ελλθνικοφσ 
χαρακτιρεσ 

Ναι 

6. Touch pad Ναι 

7. Ενςωματωμζνα θχεία Ναι  

8. Θφρεσ USB >=2 

9. Αςφρματθ δικτφωςθ (Wireless LAN) 
Nαι,  ςφμφωνα με το πρότυπο   

IEEE 802.11b/g ι νεότερο, με δυνατότθτα 
επικοινωνίασ ςτα 54 Mbit/s ι περιςςότερο 

10. Ενςφρματθ δικτφωςθ 
Ναι , ςφμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.3 ι 

νεότερο, με δυνατότθτα επικοινωνίασ ςτα 10/100 
Mbit/s 

11. Άλλεσ είςοδοι / ζξοδοι  

11.1. Ζξοδοσ headphone Ναι 

11.2. Είςοδοσ μικροφώνου Ναι 

12. Μπαταρία  

12.1.  Χρόνοσ αυτονομίασ υπολογιςτι με 
χριςθ μπαταρίασ (battery life) 

>= 5,5 ώρεσ 

13. Βάροσ   <= 1,5 kg 

14. Εξωτερικό τροφοδοτικό Ναι 

15. Εξωτερικι μνιμθ  

15.1. Σφποσ USB Stick 

15.2. Χωρθτικότθτα >=4GB 

16. Εγγφθςθ 3 ζτθ 
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2 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (SOFTWARE) 

 
Τεχνικά Χαρακτηριςτικά Ελάχιςτη Απαίτηςη 

1. Λειτουργικό ςφςτθμα 

Ο υπολογιςτισ κα ζχει εγκατεςτθμζνα* τα 
παρακάτω λειτουργικά 

1. Micrοsoft Windows ΧP Ηome Edition 
Ελλθνικι ζκδοςθ ι ανώτερθ 

2. Πλιρωσ εξελλθνιςμζνθ ζκδοςθ 
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ  ανοικτοφ 
πθγαίου κώδικα  (π.χ. Linux, ubuntu, 
edubuntu) 

Ο υπολογιςτισ κα διακζτει όλουσ τουσ 
απαραίτθτουσ drivers που κα εξαςφαλίηουν τθ 
πλιρθ λειτουργικότθτά του. 

2. Nα είναι εγκατεςτθμζνο το εκπαιδευτικό 
λογιςμικό που κα υποδειχκεί από το 
Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ** 

Ναι 

3. Λογιςμικό αντι-ιικισ προςταςίασ (anti virus)  

3.1. Να είναι εγκατεςτθμζνο και να ζχει άδεια 
χριςθσ για 3 ζτθ * 

Ναι, για το λειτουργικό Windows XP 

4. Λογιςμικό γονικοφ ελζγχου (parental control)  

4.1. Να είναι εγκατεςτθμζνο και να ζχει άδεια 
χριςθσ για 3 ζτθ * 

Ναι, και ςτα δφο λειτουργικά 

4.2. Να υποςτθρίηει το φιλτράριςμα των ςελίδων 
από το εργαλείο πλοιγθςθσ (web browser) 
βάςει περιεχομζνου ι βάςει διεφκυνςθσ 
web 

Ναι 

5. Λογιςμικό για ανάγνωςθ αρχείων pdf Ναι, και ςτα δφο λειτουργικά 

6. ουίτα λογιςμικοφ εφαρμογών αυτοματιςμοφ 
γραφείου με τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 

6.1. Να είναι εγκατεςτθμζνθ * Ναι, και ςτα δφο λειτουργικά 

6.2. Η προςφερόμενθ ζκδοςθ του λογιςμικοφ να 
είναι θ νεότερθ πλιρωσ εξελλθνιςμζνθ 

Ναι, και ςτα δφο λειτουργικά 

6.3. Να παρζχεται βοικεια ςτα ελλθνικά για το 
ςφνολο τθσ παρεχόμενθσ λειτουργικότθτασ 

Ναι, και ςτα δφο λειτουργικά 

6.4. Να υποςτθρίηεται θ πλιρθσ επεξεργαςία 
εγγράφων (δθμιουργία / άνοιγμα / 
μεταβολι / αποκικευςθ) ςυμβατών με 
εγκεκριμζνα κατά ISO πρότυπα (π.χ. Open 
Document Format (ODF), ι Office Open 
XML, κλπ) 

Ναι, και ςτα δφο λειτουργικά 

6.5. Να παρζχονται ςυνιςτώςεσ ορκογραφικοφ 
ελζγχου, ςυλλαβιςμοφ και κθςαυροφ 
ςυνωνφμων όρων ςτα ελλθνικά. 

Ναι, και ςτα δφο λειτουργικά 

_________________________ 

* Σο λογιςμικό το οποίο απαιτείται να είναι εγκατεςτθμζνο κα πρζπει είτε να είναι ιδθ εγκατεςτθμζνο ςτον 
ςκλθρό δίςκο του μακθτικοφ υπολογιςτι είτε να μπορεί να εγκαταςτακεί από εξωτερικό αποκθκευτικό 
χώρο τφπου Flash USB με αυτοματοποιθμζνο τρόπο εγκατάςταςθσ και χωρίσ να απαιτείται θ παρζμβαςθ 
του χριςτθ. 

** Σο εκπαιδευτικό λογιςμικό του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, το οποίο κα πρζπει να εγκαταςτακεί ςτον 
Μακθτικό Τπολογιςτι, κα είναι διακζςιμο μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.» 
(www.digitalaid.gr). 

http://www.digitalaid.gr/

