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ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 Η δεκαετία των 80s χαρακτηρίστηκε από τις σαρωτικές αλλαγές
που έγιναν, παγκοσμίως, σε όλους τους τομείς. Αυτό που
μπορούμε να πούμε με σιγουριά για τα 10 αυτά χρόνια, είναι ότι
αποτέλεσαν τη μετάβασή μας, στο μέλλον.
 Παρά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της εποχής, όπως
υπερβολικά κακόγουστα χτενίσματα και φανταχτερά ρούχα,
βασικοί λόγοι που αποτύπωσαν εκείνα τα χρόνια στο μυαλό μας
και διαμόρφωσαν τον κόσμο που ζούμε σήμερα είναι οι
τεχνολογικές εξελίξεις.
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LAPTOP TOY ‘80

 Tο 1980 ένας υπολογιστής χρειαζόταν ένα δωμάτιο για να
χωρέσει. Αλλά στις 24 Ιανουαρίου του 84, δόθηκε στην
κυκλοφορία ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής Mac για το κάθε
σπίτι!
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CD PLAYER
 Τα CD κυκλοφόρησαν το 1982. Με τη κυκλοφορία των CD όπως
ήταν φυσικό και τα CD players έγιναν πολύ δημοφιλή. Μέχρι το
1988, οι πωλήσεις των δίσκων CD έφτασαν σε αυτές των δίσκων
βινυλίου.
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ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ

 Το 1983 κυκλοφόρησε η πρώτη προσωπική βιντεοκάμερα. Η
βιντεοκάμερα ήταν χειρός (και έπρεπε να την ξαπλώνετε στον ώμο
σας!) Το 1987 η Sony κυκλοφόρησε το πλήρες μέγεθος Super-VHS
επίσης γνωστό ως βιντεοκάμερες S-VHS που έκανε την πρώτη
μεγάλη αλλαγή στο μέγεθος και τη χρήση...
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ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 Το πρώτο κινητό τηλέφωνο βγήκε από
την Motorola το 1983 το οποίο...
πρόσφερε 30 λεπτά χρόνο ομιλίας. Το
κόστος αυτού του πρώτου κινητού;
Μόνο...3.995 δολάρια, σαν να λέμε
αντίστοιχα, 9.000 δολάρια σήμερα.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
 Θυμάστε τις φωτογραφικές μηχανές μίας χρήσης της Fuji από την
παιδική σας ηλικία; Το μόνο που έπρεπε να κάνετε ήταν να
γυρίσετε το κουμπί προς τα δεξιά μέχρι να σταματήσει και να είστε
έτοιμοι να "κάνετε κλικ". Αποτέλεσαν τη βάση για περαιτέρω
μοντέλα που εξέλιξαν την φωτογραφία!
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ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!!!

ΜΟΥΣΙΚΑ
ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
ΤΟΥ 1980
Π Ρ Ο Ι Σ Κ Ο Υ Κ ΑΤ Ε Ρ Ι Ν Α Γ.
Σ ΤΑΥ ΡΑ Κ Η Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η
Τ Σ ΟΛ Α ΚΟΥ Κ ΑΤ Ε Ρ Ι Ν Α

Μ ΟΥ Σ ΙΚ Α Α ΚΟΥ Σ Μ ΑΤΑ Τ Η Σ ΔΕΚ Α ΕΤ ΙΑ Σ ΤΟΥ 1 98 0

Δεκαετία του 80. Βάτες, μαλλί χαίτη,
στενά τζινς και μουσική. Ίσως η πιο
αμφιλεγόμενη μουσική δεκαετία, με
φανατικούς υποστηριχτές και νοσταλγούς,
αλλά και με πολλούς κατακριτές
(κρυφοπόπ). Τη δεκαετία του 1980, γίνεται
δημοφιλές το χαρντ ροκ και το
εναλλακτικό ροκ (alternative rock) κάνει τα
πρώτα του βήματα. Τη δεκαετία του 1980,
τα υποείδη που αποτελούσαν το ροκ
άρχισαν να διαφοροποιούνται και να
διευρύνονται. Αυτή η περίοδος είδε την
ανάπτυξη του Νέου Κύματος του
Βρετανικού Χέβι Μέταλ.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ
Δ Ε Κ Α Ε Τ Ι Α Σ ΤΟ Υ
΄80

MICHAEL JACKSON
(THE KING OF POP)

• Ο Μάικλ Τζόζεφ Τζάκσον ήταν Αμερικάνος μουσικός, τραγουδιστής, χορευτής, χορογράφος,
συνθέτης και παραγωγός. Θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία της
μουσικής και του θεάματος. Είναι ευρέως γνωστός ως «Βασιλιάς της Μουσικής» και «Βασιλιάς της
Ποπ». Υπολογίζεται ότι συνολικά οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια.
Μερικά τραγούδια του είναι : Thriller, Smouth criminal, Beat it, Black and white, Billie Jean κ.α.

ΜΟΥΣΙΚΑ
Α ΚΟΥ Σ Μ ΑΤΑ Τ Η Σ
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ
1980

ABBA
• Οι ΑΒΒΑ ήταν σουηδικό pop / disco μουσικό συγκρότημα που σχηματίστηκε στη
Στοκχόλμη το 1972. Η λέξη ABBA είναι ένα αρκτικόλεξο από τα πρώτα γράμματα των
ονομάτων των μελών της μπάντας (Agnetha, Benny, Björn και Anni). Μερικά τραγούδια
τους είναι: dancing queen, money, sos, I have a dream.

ΜΟΥΣΙΚΑ
Α ΚΟΥ Σ Μ ΑΤΑ Τ Η Σ
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ
1980

GEORGE MICHAEL
Ο Γεώργιος Kυριάκος Παναγιώτου, περισσότερο γνωστός ως Τζορτζ Μάικλ ήταν Διάσημος Κύπριος
και Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και μουσικός παραγωγός. Έγινε παγκοσμίως γνωστός
κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990. Μερικά τραγούδια του είναι: Careless whisper, One
more try, Father figure, Faith κλπ.

ΜΟΥΣΙΚΑ
Α ΚΟΥ Σ Μ ΑΤΑ Τ Η Σ
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ
1980

GUNS N’ ROSES
• Οι Guns N' Roses είναι αμερικανικό ροκ συγκρότημα. Είναι γνωστοί και ως "η πιο επικίνδυνη μπάντα
όλων των εποχών", επειδή στο φεστιβάλ "Monsters of Rock" του 1988 δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους
προσπαθώντας να πάρουν, όσο το δυνατόν καλύτερες θέσεις, ενώ οι ίδιοι συνέχιζαν να παίζουν.
Μερικά τραγούδια τους είναι: September rain, knocking on heaven’s door, don’t cry, welcome to the
jungle κ.α.

ΜΟΥΣΙΚΑ
Α ΚΟΥ Σ Μ ΑΤΑ Τ Η Σ
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ
1980

SCORPIONS
• Οι Scorpions είναι ένα ροκ συγκρότημα από το Αννόβερο της Γερμανίας. Σχηματίστηκε το
1965 από τον κιθαρίστα Ρούντολφ Σέννερ, ο οποίος είναι το μόνο σταθερό μέλος της
μπάντας. Το συγκρότημα έγινε γνωστό κατά τη δεκαετία του 1980. Μερικά τραγούδια τους
είναι: I’m still loving you, send me an angel, holiday, wind of change κλπ.

ΜΟΥΣΙΚΑ
Α ΚΟΥ Σ Μ ΑΤΑ Τ Η Σ
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ
1980

QUEEN
• Οι Queen είναι βρετανικό συγκρότημα της ροκ, που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1971,
με αρχικά μέλη τους Φρέντι Μέρκιουρι, Μπράιαν Μέι, Ρότζερ Τέιλορ και Τζον Ντίκον. Τα
πρώτα τραγούδια των Queen ήταν εμπνευσμένα κυρίως από το heavy metal. Μερικά
τραγούδια τους είναι: Break free, rock you, the show must go on κλπ.

ΜΟΥΣΙΚΑ
Α ΚΟΥΣ Μ ΑΤΑ Τ ΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ
1980

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΠΟΛΥ!

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥ 80’

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ο Κινηματογράφος ή αλλιώς σινεμά είναι η
αποκαλούμενη και έβδομη τέχνη,
δίπλα στη γλυπτική και τη ζωγραφική.
Αρχικά, εμφανίστηκε περισσότερο ως μία νέα
τεχνική καταγραφής της κίνησης και οπτικοποίησής
της, όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος
(Κινηματογράφος = κίνηση + γραφή).

Ο ΒΟΥΒΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο κινηματογράφος
παρέμεινε χωρίς ήχο (βουβός κινηματογράφος) και
συχνά οι προβολές των ταινιών συνοδεύονταν από
ζωντανή μουσική. Η ιστορία του ηχογραφημένου
κινηματογραφικού ήχου ξεκίνησε το 1926.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Οι πρώτες έγχρωμες ταινίες
εμφανίστηκαν σχεδόν την ίδια
εποχή με τις πρώτες ομιλούσες.
Το πρώτο καταγεγραμένο
έγχρωμο
εμπορικό φιλμ με φυσικά
χρώματα,
είναι μία οχτάλεπτη βρετανική
παραγωγή το 1908, το «A Visit
to the Seaside». Είχαν
προηγηθεί
βέβαια από το 1905 κάποιες
ταινίες με χρώμα. Αν και μέχρι
τη δεκαετία του 1950, η
παραγωγή έγχρωμων ταινιών
μειοψηφούσε, κατά τη δεκαετία
του 1960 και χάρη στην

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί μια

αληθινή επανάσταση για τον
κινηματογράφο και τη μουσική.
Μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο
παραγωγής, αναπαραγωγής,
διανομής. Επιπλέον όμως
δημιουργεί μια νέα αισθητική με τα
νέα μέσα που διαθέτει και τα
χαρακτηριστικά τους. Όπως κάθε
επανάσταση έχει τα θετικά και τα
αρνητικά της, αλλά και ένα αβέβαιο,
απρόβλεπτο μέλλον, που πάντως
παρουσιάζει πολλές προκλήσεις για
τους καλλιτέχνες, το κοινό, καθώς
και τους λοιπούς εμπλεκόμενους
φορείς.

ΣΑΡΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ PC
ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80
 1980. Οι John F. Shock και Jon A. Hupp στo Κέντρο Ερευνών της Xerox στο Παλο Αλτο δημιουργούν το
«σκουλήκι» (worm), ένα μικρό πρόγραμμα, το οποίο ψάχνει στο δίκτυο της εταιρείας για αδρανείς
επεξεργαστές, για να τους αναθέσει εργασίες.
 1980. Η Seagate Technology δημιουργεί τον πρώτο σκληρό δίσκο για μικροϋπολογιστες , τον ST-506.
 1980. Εμφανίζεται ο πρώτος οπτικός δίσκος, ο οποίος έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από την δισκέτα 5 1/4΄΄.
 1981. Η Xerox παρουσιάζει τον "Τhe Star", τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή με Γραφικό περιβάλλον χρήστη
1981. Ο Ανταμς Όσμπορν ολοκληρώνει τον πρώτο φορητό υπολογιστή, που φέρει το όνομά του (Osborne).
Ζυγίζει 24 λίβρες και κοστίζει 1.795$.
 1983. H Compaq Computer Corp. παρουσιάζει τον πρώτο «κλώνο» του IBM PC.

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80 [VOL 2]
 1981. Η παρουσιάζει τον IBM PC και κατακτά την αγορά. O ΙΒΜ PC
είναι ο πρόγονος όλων των σημερινών προσωπικών
υπολογιστών (PC). Διαθέτει ως λειτουργικό σύστημα το PC –DOS ,
δημιουργία της Microsoft , της εκκολαπτόμενης τότε εταιρείας του
Μπιλ Γκέιτς .
 1983. H Compaq Computer Corp. παρουσιάζει τον πρώτο «κλώνο»
του IBM PC.
 1984. Παρουσιάζεται από την APPLE COMPUTERSο υπολογιστής
APPLE MACINTOS. Διαθέτει ποντίκι και ΓΠΕ. Η εταιρεία δαπανά
στον τελικό του Super Bowl $1.5 εκατομμύριο δολάρια για τη
διαφήμισή του.
 1984. H IBM παρουσιάζει τον IBM PC-AT ο οποίος είναι 3 φορές
ταχύτερος από τον αρχικό PC και βασίζεται στο νέο
μικροεπεξεργαστή της Intel, τον 286. Ο ΑΤ διαθέτει δίαυλο ISA των
16-bits και είναι ο πλέον σύγχρονος για την εποχή του
υπολογιστής

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80 [VOL 3]
• 1988. Το «σκουλήκι» (worm) του Robert Morris εξαπλώνεται
στο δίκτυο ARPANET. Ο 23χρόνος Morris, γιος ενός από τους
υπεύθυνους ασφαλείας των υπολογιστικών συστημάτων,
εξαπλώνει το worm στο δίκτυο και προκαλεί προβλήματα σε
6.000 ως σε 60.000 διασυνδεδεμένους υπολογιστές του.
• 1989. Η Intel παρουσιάζει τον (P4) γνωστό ως 486
μικροεπεξεργαστή, ο οποίος περιέχει παραπάνω από ένα
εκατομμύριο τρανζίστορ. Παράλληλα παρουσιάζει και το
chipset για μητρικές πλακέτες που θα δέχονται το νέο
μικροεπεξεργαστή.

• 1990. Δημιουργείται η υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού με
την καθοριστική συμβολή του Τιμ Μπρένερ Λι (Τim BernersLee), ερευνητή του CERN. Ο Λι δημιουργεί το πρωτόκολλο
http, τη διευθυνσιοδότηση ιστοσελίδων (URI, πρόδρομο του
σημερινού URL) και τη γλώσσα σήμανσης ιστοσελίδων HTML.

Commodore 64
 Ο Commodore 64 (γνωστός και ως C64 ή και CBM64)
ήταν ένας προσωπικός υπολογιστής 8-bit με 64 ΚΒ μνήμη
RAM και ανήκει στους πιο δημοφιλείς υπολογιστές. Κατά το
βιβλίο των ρεκόρ Guiness ο C64 κρατά το ρεκόρ σε
πωλήσεις παγκοσμίως. Σε αντίθεση με τον σύγχρονο
προσωπικό υπολογιστή ο C64 δεν διέθετε εσωτερικά
αποθηκευτικά μέσα μεγάλης χωρητικότητας (π.χ.
σκληρούς δίσκους). Απαιτούμενα δεδομένα έπρεπε να
φορτωθούν από εξωτερικές συσκευές (αρχικά από
κασέτα, αργότερα από δισκέτα μέσω του floppy drive
VC1541). Μονάχα οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή
βρίσκονταν σε ROM-chip των 8 KB, το λεγόμενο KERNAL
(Keyboard Entry Read, Network, And Link, σήμερα γνωστό
ως kernel), βασικό μέρος των οποίων ήταν ερμηνευτής
της γλώσσας BASIC (Commodore BASIC V2).

Οι πωλήσεις
 Οι μεγάλες εταιρίες της εποχής όπως είναι η Apple, η
IBM και η Commodore πουλάνε μόλις μερικές χιλιάδες
υπολογιστές τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας τους.
Στο τέλος της δεκαετίας όμως οι πωλήσεις τους θα
φτάσουν στα εκατομμύρια. Ενδεικτικά να αναφέρουμε
πως οι παγκόσμιες συνολικές πωλήσεις υπολογιστών
ήταν περίπου 724 χιλιάδες το 1980, 7.5 εκατομμύρια το
1985 και 20 εκατομμύρια το 1990. Όλα έδειχναν πως
πρόκειται για μια αγορά που θα αυξάνεται γεωμετρικά
χρόνο με το χρόνο. Η επανάσταση που έφερε ο
προσωπικός υπολογιστής μόλις είχε ξεκινήσει.

ΕΜΠ1 & ΕΒΓ1 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΓΙΕΕΕΕςςςςς
(ΑΛΕΣΑΝΔΡΟς)ΣΤΕΛΓΙΟςςςςς ΞΣΣΣΣΣ
 ΑΝΤΙΟ τα ΛεΜε τΟΥ ΚροΝΟΥ ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΡΟΖΑΚΗΗΗ ΧΕΛ ΓΕΑ
 ΓΙΤΣΕΣ
 ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΤΕΡΝΙΣΤΩ ΠΙΤΣ
 ΚΑΗΣΠΕΑ ΤΣΕ ΚΑΗ ΒΑΔΙΑ ΑΠΌ ΑΛΕΣΑΔΡΟ ΣΑΞΕΛΑΡΙΟΥΣ
 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΑΣ ΑΣ
 ΕΤΣΙ ΜΙΛΑΣ ? ΕΣΥΥΥΥ ΤΙ ΚΑΕΙΣ ΕΔΩΩ
ΑΑΑΑΑ ΚΟΚΟΗΗ ΜΗΝΔΘΔΓΣ ΛΛΔΚΔΚΔΚΛ ΩΒΗΣΓΦΘΥ ΔΕΗ ΝΒΟΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
ΗΒΨΔΞΗΦΒΣΕΑ.Λ ΓΗΦΣΕΓΡΥΑΡΒΚΘΙΡ43ΥΡ8ΥΕ

ΕΙΚΟΝΙΚΑ
ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 80

Πολύ πριν το Sony Playstation 4, πολύ πριν τους gaming
υπολογιστές με τα εξωπραγματικά χαρακτηριστικά, πολύ πριν
το Game Boy ακόμα, υπήρχαν κάτι πρωτόγονα φορητά video
games που αγαπήσαμε με πάθος. Γιατί μπορεί να ήταν απλά
και με ελάχιστες δυνατότητες, στα μάτια μας όμως έμοιαζαν με
θησαυρό. Και η αλήθεια να λέγεται: ήταν φουλ εθιστικά.

PAC-MAN
Το Pac-Man είναι βιντεοπαιχνίδι arcade της Namco. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά
στην Ιαπωνία στις 22 Μαΐου του 1980 με το όνομα "Puck-Man". Το όνομα αυτό
προέρχεται από την ιαπωνική λέξη που συμβολίζει το θόρυβο που κάνει κανείς
ανοιγοκλείνοντας το στόμα του. Το παιχνίδι δημιουργήθηκε από τον σχεδιαστή Τόρου
Ιβατάνι. Εγκρίθηκε για διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Midway και
κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1980 με το όνομα Pac-Man, επειδή η επιγραφή "PuckMan" με ευκολία μπορούσε να μετατραπεί σε υβριστική με απλή αντικατάσταση του
γράμματος P σε F. Σαν παιχνίδι όμως ήταν το ίδιο όπως η ιαπωνική έκδοση με μόνη
διαφορά ότι τα φαντάσματα λέγονταν Blinky, Pinky, Inky και Clyde. Ο παίκτης οδηγεί
τον Pac-Man μέσα σε ένα λαβύρινθο όπου πρέπει να "φάει" όλες τις τελείες που
βρίσκονται εκεί, χωρίς να πιαστεί από τα τέσσερα φαντάσματα που κινούνται μέσα στο
λαβύρινθο.

To Tetris είναι βιντεοπαιχνίδι παζλ, το
οποίο αρχικά αναπτύχθηκε και
σχεδιάστηκε από τον Ρώσο σχεδιαστή
βιντεοπαιχνιδιών Αλεξέι Πάζιτνοβ. Το
παιχνίδι κυκλοφόρησε στις 6 Ιουνίου του
1984. Η ονομασία του παιχνιδιού προήλθε
από το ελληνικό πρόθημα "τέτρα", που
σημαίνει τέσσερα, καθώς κι από το τένις,
αγαπημένο άθλημα του Πάζιτνοβ.

To Tetris έγινε το πρώτο βιντεοπαιχνίδι που κυκλοφόρησε στις
ΗΠΑ. Σκοπός του παιχνιδιού είναι το ορθό και συμμετρικό
κτίσιμο ορισμένων κλασσικών σχημάτων παζλ. Σε περίπτωση
σωστών τοποθετήσεων εξαφανίζεται όγκος αυτών και
δημιουργείται περαιτέρω χώρος για κτίσιμο, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση το τοίχος ξεπερνά τα όρια και έρχεται το game over.
Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο σε οποιαδήποτε κονσόλα και
λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, σε κινητά και σχεδόν σε κάθε
άλλη ηλεκτρονική συσκευή.

Το Super Mario Bros. είναι ένα βιντεοπαιχνίδι
πλατφόρμας, που δημιουργήθηκε από τη Nintendo για
το Nintendo Entertainment System. Κυκλοφόρησε στην
Ιαπωνία στις 13 Σεπτεμβρίου του 1985 και αργότερα
στην Αμερική για το NES, την Ευρώπη στις 15 Μαΐου
του 1987. Είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς Super
Mario και η συνέχεια του Mario Bros. Το Super Mario
Bros. θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που
κυκλοφόρησαν ποτέ, καθώς έσωσε τη βιομηχανία των
παιχνιδιών από μία τεράστια κρίση που άρχισε από το
1983 μέχρι το 1985. Το παιχνίδι βοήθησε στη
διασημότητα του είδος side-scrolling. Το Super Mario
Bros. ήταν, επίσης, το βιντεοπαιχνίδι με τις
περισσότερες πωλήσεις για τρεις δεκαετίες.

To Donkey Kong είναι σειρά
βιντεοπαιχνιδιών, η οποία
επικεντρώνεται στις περιπέτειες
ενός πιθηκόμορφου χαρακτήρα,
του Donkey Kong, δημιουργημένου
το 1981, από τον Σιγκέρου
Μιγιαμότο. Το πρώτο παιχνίδι της
σειράς, εμπεριείχε έναν γορίλα, του
οποίου οι περιπέτειες
περιορίζονταν σε κτίριο με σκάλες,
στο είδος του platform/action
puzzle και ήταν για έναν παίχτη.

Η πρώτη εμφάνιση του Donkey
Kong έγινε το 1981, για μηχανή
arcade, στο παιχνίδι υπό τον
ομώνυμο τίτλο, όπου αντιμετώπιζε
και τον Mario, μια από τις
γνωστότερες φιγούρες πλέον της
Nintendo ο οποίος εμφανίστηκε
και για πρώτη φορά, πριν γίνει
γνωστός στο παιχνίδι Super Mario
Bros. Μερικά γνωστά
χαρακτηριστικά του παιχνιδιού
είναι τα βαρέλια που
χρησιμοποιούσε ως όπλο ο
χαρακτήρας. Πλέον, θεωρείται ένα
από τα πιο αναγνωρίσιμα
βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών,
έχοντας πουλήσει πάνω από 50
εκατομμύρια κομμάτια
παγκοσμίως.

Το The Legend of Zelda είναι
βιντεοπαιχνίδι δράσης/περιπέτειας,
που αρχικά κυκλοφόρησε ως Hyrule
Fantasy: Legend of Zelda στην
Ιαπωνία τον Φεβρουάριο του 1986 ,
αναπτύχθηκε και κυκλοφόρησε από
τη Nintendo, και σχεδιάστηκε από
τον Σιγκέρου Μιγιαμότο και τον
Τακάσι Τεζούκα.
Το 1987, κυκλοφόρησε στη Βόρεια
Αμερική και στην Ευρώπη σε
μορφή κασέτας, κάνοντας το
παιχνίδι τον πρώτο τίτλο του NES.

Ο παίκτης ελέγχει τον Link
από κάτοψη, καθώς
ταξιδεύει στην επιφάνεια με
μεγάλο εξωτερικό χάρτη που
έχει ποικίλα περιβάλλοντα. Ο
Link ξεκινά το παιχνίδι
οπλισμένος με μια μικρή
ασπίδα, αλλά το σπαθί
γίνεται διαθέσιμο, αφού ο
ίδιος μπαίνει σε μια σπηλιά
που είναι προσβάσιμη από
την πρώτη οθόνη του χάρτη
του παιχνιδιού. Κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού,
έμποροι, κάτοικοι, και άλλοι
οδηγούν τον Link στα
απόκρυφα στοιχεία. Αυτοί οι
άνθρωποι είναι διάσπαρτοι
σε όλο το έδαφος και
κρυμμένοι σε σπηλιές,
θάμνους ή πίσω από τοίχους
και καταρράκτες.
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