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Καθηγητής : Ελευθέριος Δουκέρης 
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ΚΕΦ. 1  : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

Εισαγωγή 

• Τι είναι οι πληροφορίες στις οποίες βασιζόμαστε, για να παίρνουμε αποφάσεις 

ή για να οργανώνουμε καλύτερα τις δραστηριότητες μας;  

• Τι μελετά η επιστήμη της Πληροφορικής;  

• Τι σχέση έχει ο υπολογιστής με όλα όσα αναφέραμε; 

 

∆ύο βασικές έννοιες στον χώρο της Πληροφορικής είναι τα δομένα και οι Πληροφορίες 
 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ (Data) 

Δεδομένα (Data) τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για επεξεργασία. 

 

Τα δεδομένα µπορεί να είναι:   αριθµοί , λέξεις, εικόνες, ήχοι, σύµβολα 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Information) 

Είναι τα στοιχεία που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της επεξεργασίας των δεδομένων, τα οποία 

µας µμεταδίδουν κάποια επιπρόσθετη γνώση. 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Process) 

Είναι µία διαδικασία κατά την οποία ένας µηχανισµός (ανθρώπινος εγκέφαλος  ηλεκτρονικός 

υπολογιστής) δέχεται κάποια δεδομένα, τα επεξεργάζεται και παράγει πληροφορίες που δίνουν 

λύση σε κάποιο πρόβληµα  

 

 

1.2 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Πληροφορίες που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα μιας επεξεργασίας, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι ίδιες ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα για την παραγωγή 

νέων πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή, δηλαδή πληροφορίες να αποτελούν στη 

συνέχεια δεδομένα σε μία νέα επεξεργασία, χαρακτηρίζεται ως Κύκλος 

Επεξεργασίας των Δεδομένων π.χ. στην αριθμητική πράξη   8 + 9 + 14 = 31 

γίνονται δύο επεξεργασίες: 
 

8 + 9 = 17 17 + 14   = 31 
     

 

 

 

 

  

Ο άνθρωπος είναι κι αυτός µηχανισµός επεξεργασίας δεδομένων για την παραγωγή πληροφοριών, 

που υπερέχει ποιοτικά του Υπολογιστή, αφού µπορεί να κάνει σύνθετους συλλογισμούς. 

Ωστόσο,   ο  υπολογιστής  υπερέχει ποσοτικά  του   ανθρώπου  λόγω  της  ταχύτητας   µε  την  

οποία επεξεργάζεται τεράστιους όγκους δεδομένων και της εκτέλεσης πολύπλοκων υπολογισµών 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Ο όρος Πληροφορική (Informatique) είναι γαλλική λέξη που προέρχεται από την συνένωση των 

λέξεων Inform ation + Auto matique 
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1.4 Ο υπολογιστής και η επεξεργασία δεδομένων 
Μια μηχανή που χρησιμοποιούμε σήμερα για την επεξεργασία δεδομένων είναι ο υπολογιστής. 

Στην αρχή εισάγουμε πλήθος δεδομένων στον υπολογιστή με τη 

βοήθεια διάφορων συσκευών (για παράδειγμα με το πληκτρολόγιο), 

τα οποία ο υπολογιστής με τις κατάλληλες οδηγίες (εντολές = 

Πρόγραμμα) που δίνουμε, τα επεξεργάζεται. Οι οδηγίες αυτές 

εισάγονται από εμάς συνήθως με τη βοήθεια του ποντικιού και του 

πληκτρολογίου. Κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας ο υπολογιστής 

εκτελεί λογικές (π.χ. σύγκριση δυο αριθμών) και αριθμητικές 

πράξεις. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας λαμβάνονται μέσω της 

οθόνης, του εκτυπωτή ή άλλων συσκευών. Από τα επεξεργασμένα 

δεδομένα που λαμβάνουμε, αντλούμε τις χρήσιμες πληροφορίες που θέλουμε. 

Τις πληροφορίες μαζί με τα δεδομένα μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή, για να 

τις χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον.  

 

1.5 Με τι ασχολείται η Πληροφορική; 
Η Πληροφορική μελετά σε βάθος και με επιστημονικό τρόπο: 

1. Τον αποτελεσματικό τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών με τη βοήθεια του υπολογιστή Η 

Πληροφορική, δηλαδή, εξετάζει με ποια τεχνικά μέσα και με ποιες διαδικασίες μπορούμε: να 

συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε δεδομένα, να τα επεξεργαστούμε, να μεταδώσουμε τις χρήσιμες 

πληροφορίες που παράγονται και να τις αποθηκεύσουμε. 

2. Τη σημασία των πληροφοριών,  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - Ανάπτυξης 

1. Μπορείτε να αναφέρετε ένα παράδειγμα δεδομένων και ένα παράδειγμα πληροφοριών 

από την καθημερινή σας ζωή; 

2. Με ποιο τρόπο παίρνουμε πληροφορίες από τα δεδομένα; 

3. Ποια είναι η συμβολή του υπολογιστή στην παραγωγή πληροφοριών; 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – Συμπλήρωσης κενού - σωστού , λάθους 

1. Οι βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστή είναι η _______, ________, και η ________ 

πληροφοριών. (επικοινωνία, επεξεργασία, μελέτη, επανάληψη, αποθήκευση, αντίληψη, διαγραφή, 

μετάδοση)  

2. Τα στοιχεία που εισάγονται στον υπολογιστή και τα οποία περιγράφουν την πραγματικότητα 

ονομάζονται ________ (πληροφορίες, συσχετισμοί, δεδομένα). Μετά την επεξεργασία τους 

παίρνουμε ________ (τις συσχετίσεις, τα δεδομένα, τις πληροφορίες)  

3. Ο υπολογιστής κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων χρειάζεται πολλές 

φορές να τα _________ (αποθηκεύει, υπολογίζει, συλλέγει)  

4. Οι πληροφορίες που εισάγονται εκ νέου στον υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία (ώστε 

να παραχθεί νέα πληροφορία) παίζουν το ρόλο των _________ (στοιχείων, δεδομένων, 

πληροφοριών)  

5. Η Πληροφορική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τον/την ________, ________, 

________, και ________ των πληροφοριών. (συλλογή, υπολογισμό, σύγκριση, επεξεργασία, 

αποθήκευση, μετάδοση, σημείωση, εισαγωγή)  
 



 4 

6.Θέλετε να αγοράσετε ένα παγωτό, και ένα περιοδικό από το ψιλικατζίδικο. Έχετε 5 € στο πορτοφόλι 

σας. Φτάνοντας στο ψιλικατζίδικο, διαπιστώνεται ότι το περιοδικό κοστίζει 2 € και το παγωτό 1,5 €. 

Η αγορά ολοκληρώνεται και επιστρέφετε στο σπίτι σας. 

 

Συμπληρώστε τον πίνακα με βάση το παραπάνω περιστατικό. 

 

Δεδομένα Επεξεργασία Πληροφορίες 
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To Υλικό του Υπολογιστή 

Εισαγωγή 

• Με ποιο τρόπο εισάγουμε δεδομένα στον υπολογιστή; 

•  Με ποιους τρόπους μπορούμε να πάρουμε τα επεξεργασμένα δεδομένα;  

• Που αποθηκεύουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες;  

• Από ποια μέρη αποτελείται ο υπολογιστής;  

• Όλοι οι υπολογιστές έχουν την ίδια μορφή; 

                  To Υλικό Μέρος του Υπολογιστή 

Ο υπολογιστής, , περιλαμβάνει διάφορα 
ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και 
συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να 
λειτουργούν ως σύνολο. Τα τμήματα αυτά 
μπορεί να είναι μηχανικά ή ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα ή ακόμη και ολόκληρες 
συσκευές  

. Κάθε τμήμα συνεργάζεται με τα άλλα, ή 
ακόμη με κάποια από αυτά, ώστε να 
εκτελούνται όλες οι απαραίτητες 
λειτουργίες με ακρίβεια και ταχύτητα. 
Όλα τα τμήματα μαζί αποτελούν το Υλικό 

Μέρος ενός υπολογιστή ή, για την ακρίβεια, αποτελούν το υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος. 
Γενικά, Υλικό Μέρος (Hardware) του υπολογιστή είναι τα μηχανικά και τα ηλεκτρονικά του 
μέρη, ότι δηλαδή μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε. 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα μεταξύ των 
συσκευών του υπολογιστικού συστήματος 
διακρίνουμε ένα  κουτί,  που συχνά χαρακτηρίζεται 
ως  Κεντρική Μονάδα του υπολογιστικού 
συστήματος. Μέσα σ' αυτό βρίσκονται διάφορα 
εξαρτήματα με πιο σημαντικά την Κεντρική Μονάδα 
Επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε., C.P.U.) και την Κύρια 
Μνήμη του υπολογιστή. Στην Κ.Μ.Ε. γίνεται, 
σύμφωνα με τις οδηγίες μας, η επεξεργασία των 
δεδομένων που εισάγονται στη μνήμη του 
υπολογιστή. 

Για την εισαγωγή των δεδομένων 
χρησιμοποιούμε διάφορες συσκευές, που 
ονομάζονται συσκευές εισόδου. Παραδείγματα συσκευών εισόδου είναι το 
πληκτρολόγιο, το ποντίκι και το μικρόφωνο. 

Οι συσκευές εισόδου και εξόδου μας δίνουν τη δυνατότητα να 
επικοινωνούμε με τον υπολογιστή. Συνδέονται με την Κεντρική Μονάδα του 
υπολογιστή, είτε με καλώδιο (ενσύρματα) είτε χωρίς καλώδιο (ασύρματα). 

Τα δεδομένα που δίνουμε και οι πληροφορίες που παίρνουμε από τον 
υπολογιστή, μπορούν να έχουν διάφορες μορφές (π.χ. κείμενο, εικόνα ή 

Υλικό υπολογιστή 
(Hardware), 
Προσωπικός 
Υπολογιστής 

(PC, 
Συσκευή εισόδου, 
Συσκευή εξόδου, 
Οθόνη (Screen), 
Εκτυπωτής (Printer), 
Σαρωτής (Scanner), 
Ποντίκι (Mouse), 
Πληκτρολόγιο 
(Keyboard), 
Αποθηκευτικά μέσα 
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ήχο). Ανάλογα με τη μορφή τους χρησιμοποιούμε και την κατάλληλη 
συσκευή. 

 

Οι σημαντικότερες συσκευές εισόδου είναι: 

• Πληκτρολόγιο. Είναι η πιο συνηθισμένη συσκευή, για να εισάγουμε δεδομένα και 
εντολές στον υπολογιστή με μορφή κειμένου. Εκτός από τα πλήκτρα γραμμάτων, 
αριθμών και συμβόλων υπάρχουν ειδικά πλήκτρα, για να δίνουμε κατευθείαν εντολές 
στον υπολογιστή π.χ. το πλήκτρο F1, το πλήκτρο Esc κ.ά. 

 
• Ποντίκι. Πήρε το όνομά του από το σχήμα του. Μας βοηθάει να δίνουμε εντολές στον 

υπολογιστή, επιτρέποντάς μας κάθε φορά να επιλέγουμε εκείνες τις λειτουργίες που 
θέλουμε από αυτές που απεικονίζονται στην οθόνη. 

• Σαρωτής. Με τη βοήθεια του σαρωτή μετατρέπονται φωτογραφίες, εικόνες και κείμενα σε 
ηλεκτρονική μορφή και εισάγονται στον υπολογιστή για επεξεργασία. 

 

Οι σημαντικότερες συσκευές εξόδου είναι: 

• Οθόνη.  
 

Σ' αυτήν εμφανίζονται αποτελέσματα από τις διάφορες 
μορφές επεξεργασίας που εκτελεί ο υπολογιστής. Υπάρχουν 
οθόνες διαφόρων μεγεθών και κατηγοριών, ανάλογα με την 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους..  
■ Βασικά στοιχεία: μέγεθος, πλήθος χρωμάτων, ανάλυση, 

κατακόρυφη συχνότητα, ακτινοβολία 
■ Η οθόνη αποτελείται από πολλές μικρές φωτεινές 

κουκίδες που ονομάζονται εικονοστοιχεία (PIXEL) 
■ Το μέγεθός της εκφράζεται σε ίντσες διαγωνίου (1 ίντσα ισούται με 2,54 εκατοστά) . π.χ 
15", 17", 19", 21", 22" 
■ Η ανάλυση (RESOLUTION) εκφράζεται ως το πλήθος των PIXEL στις δύο διαστάσεις π.χ 

1024x768, 1280x1024 Η ανάλυση μιας οθόνης μπορεί να αλλά-ζει από το χρήστη, ώστε 
να μην τον κουράζει και να τον διευκολύνει στην εργασία του. Όσο μικρότερη ανάλυση 
επιλέξουμε, τόσο μεγαλυτερα βλέπουμε τα αντικείμενα στην οθόνη μας  

■ Η κατακόρυφη συχνότητα (REFRESH RATE)  είναι ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας π.χ 
85Ηζ, 100Ηζ 

■ Κατηγορίες: Καθοδικού Σωλήνα (CRT) και Υγρών Κρυστάλλων (LCD , TFT) 
■ Εκτός από τις κοινές οθόνες υπάρχουν και οι οθόνες αφής, οι οποίες λειτουργούν ως συσκευές 
εισόδου-εξόδου 
 
■ Εκτυπωτής. Τυπώνει τα αποτελέσματα της επεξεργασίες σε χαρτί ή διαφάνειες 
■ Η ταχύτητα της εκτύπωσης μετράται σε ppm (page per minutes) 

■ Η ποιότητα εκτύπωσης (ανάλυση) μετράται σε dpi (dots per inch) 
■ Κατηγορίες: 

κρουστικός ή ακίδων (dot-matrix) χαμηλή ανάλυση και ταχύτητα (αποδείξεις, τιμολόγια) 

ψεκασμου μελάνης (inkjet). πλούσια ανάλυση και γρήγορη ταχύτητα (έγγραφα, εικόνες, 
διαφάνειες)  

λέιζερ (laser ) καλύτερη ανάλυση και ταχύτητα, αλλά πιο ακριβοί (έγγραφα, εικόνες) 
■ Οι εκτυπωτές (dot-matrix) και (inkjet).  είναι εκτυπωτές γραμμής, ενώ οι (laser )  είναι 

εκτυπωτές σελίδας 
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• Ηχεία. Με τα ηχεία ακούμε ήχους ή μουσική από τον υπολογιστή. 
Εκτός από τις συσκευές που περιγράψαμε υπάρχουν και πολλές άλλες συσκευές που 
συνδέονται με τον υπολογιστή και χρησιμοποιούνται για διάφορες εργασίες, όπως η κάμερα, η 
φωτογραφική μηχανή, το μικρόφωνο, το στυλό γραφίδα, χο χειριστήριο (joystick), που 
χρησιμοποιείται στα παιχνίδια 

 

ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ (touch screen) 

■    Συσκευή που λειτουργεί για είσοδο και έξοδο ταυτόχρονα 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ - ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ(MODEM) 
■ Επιτρέπει την σύνδεση του υπολογιστή με την τηλεφωνική γραμμή (χρήση στο INTERNET) 
■ Μετατρέπει τα ψηφιακά σήματα σε αναλογικά και το αντίθετο 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (UPS) 
■ Είναι συσκευή προστασίας του υπολογιστή από πιθανές αυξομειώσεις τάσεων 
ρεύματος 
■ Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παρέχει για μερικά λεπτά ρεύμα στον υπολογιστή 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ  

■ Συσκευή που προσαρμόζει την τάση του εισερχόμενου ρεύματος (220-240 VOLT) σε 
αυτήν που αντέχουν να χρησιμοποιήσουν τα κυκλώματα του υπολογιστή (π.χ 5 VOLT) 

 

ΜΝΗΜΗ (το μέρος που αποθηκεύω πληροφορίες) 
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ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ 
(RAM) 

Θέση: Στο Εσωτερικό της Κεντρικής 

Μονάδας του Η/Υ πάνω στην Μητρική 

Κάρτα. 

Τι είναι: Προσωρινή αποθήκη 

πληροφοριών με χωρητικότητα 256MB-

1GB (2004) 

Αποτελείται: από μικρές κάρτες 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (CHIPS) 

Λειτουργία: Για τον υπολογιστή η μνήμη 

RAM είναι ότι είναι για μας ο πίνακας. 

Μπορεί εκεί να γράψει να σβήσει, να 

διορθώσει και να διαβάσει ότι χρειάζεται, 

αλλά τα περιεχόμενά της χάνονται, μόλις 

εγκαταλείψουμε μια εφαρμογή ή κλείσουμε 

τον Η/Υ, όπως σβήνουμε τον πίνακα όταν 

τελειώσει το μάθημα. 

Βασικό Χαρακτηριστικό: Ο Η/Υ «ξέρει» 

ότι υπάρχει στη μνήμη RAM δηλαδή μπορεί 

να το διαβάσει σε ελάχιστο χρόνο ενώ όταν 

δεν βρει μια πληροφορία στη RAM τότε 

ψάχνει σε περιφερειακές μονάδες μνήμης 

(ΔΙΣΚΕΤΑ, ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, κλπ) και 

αργεί μερικά δευτερόλεπτα συνήθως μέχρι 

να εντοπίσει και να διαβάσει την απάντηση. 

Χωρίς την ύπαρξη της μνήμης RAM οι Η/Υ 

θα λειτουργούσαν με πολύ πιο αργούς 

ρυθμούς 

 

 

 

 

 

 

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΜΝΗΜΗ 
(ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 

• Είναι μόνιμος χώρος αποθήκευσης 
• Αποθηκεύει όλα τα δεδομένα και τα 

προγράμματα του Η/Υ, ενεργά και μη 
ενεργά 

• Διατηρεί τα δεδομένα της και χωρίς 
ρεύμα 

• Δεν προσπελάζεται απευθείας από 
την CPU 

• Έχει χαμηλή ταχύτητα αλλά μεγάλη 
χωρητικότητα 

• Μονάδα μέτρησης χωρητικότητας το 
GB 

  

Β. Μνήμη Μόνο για ανάγνωση (RΟΜ) 

Θέση: Στο Εσωτερικό της Κεντρικής Μονάδας του Η/Υ πάνω στην Μητρική Κάρτα. 

Τι είναι: Μόνιμη αποθήκη πληροφοριών με  μικρή χωρητικότητα. 

Αποτελείται: από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (CHIP) 

Λειτουργία: Σε αυτή τη μνήμη ο Η/Υ μπορεί μόνο να διαβάσει χρήσιμες και αναγκαίες πληροφορίες 

για την εκκίνησή του. Βασικό πρόγραμμα (οδηγίες) αποθηκευμένο από τον κατασκευαστή στη μνήμη 

ROM είναι το BIOS – Basic Input Output System ( Βασικό Σύστημα Εισόδου Εξόδου) το οποίο 

καθοδηγεί τον υπολογιστή στο ξεκίνημά του. Εκτελείται αυτόματα όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή 

και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των μονάδων του. Μας προειδοποιεί για τυχόν λάθη ή βλάβες 

κατά την εκκίνηση του υπολογιστή και τέλος «φορτώνει» δηλαδή αντιγράφει το Λειτουργικό 

Σύστημα στη RAM.   

Βασικό Χαρακτηριστικό:  Η μνήμη ROM είναι απαραίτητη σε κάθε υπολογιστή για να ξεκινήσει τη 

λειτουργία του. Ο χρήστης εκτός από κάποιες σπάνιες περιπτώσεις δεν μπορεί και δεν πρέπει να 

αλλάζει τα περιεχόμενά της. 
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ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΣΚΕΤΑΣ (FLOPPY DISK) 
■ Είναι εύκαμπτος πλαστικός δίσκος με μαγνητικό υλικό 
■ Η εγγραφή γίνεται και από τις δύο πλευρές 
■ Υπάρχουν δισκέτες 3,5″  
■ Έχει μικρή χωρητικότητα:  1.44 ΜΒ .Σήμερα οι δισκέτες τείνουν να 
αντικατασταθούν από τη «μνήμη φλας», το CD-ROM ή το DVD-ROM, 
αφού αυτά μπορούν να αποθηκεύσουν εκατοντάδες ή χιλιάδες φορές περισσότερα δεδομένα 
απ' ότι μία δισκέτα. 

 

ΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 
■ Είναι δίσκος που διαβάζεται και εγγράφεται με ακτίνα laser (φως) 
■ Το CD-ROM είναι δίσκος που επιτρέπει μόνο την ανάγνωσή του 
■ Το CD-R είναι δίσκος που επιτρέπει μόνο μία εγγραφή 
■ Το CD-RW είναι δίσκος επανεγγράψιμος αρκετές φορές 
■ Τα CD έχουν χωρητικότητες 720 ΜΒ  
■ Το DVD είναι δίσκος μεγαλύτερης χωρητικότητας 4.70Β κατάλληλος για 

αποθήκευση κινηματογραφικών ταινιών 

Μνήμη φλας (flash memory). To μέγεθός της, όσο το μικρό μας δάχτυλο, την 
καθιστά πολυ βολική, κυρίως, για τη μεταφορά δεδομένων. 

ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ (HARD DISK) 
■ Είναι η μαγνητική συσκευή μόνιμης αποθήκευσης του υπολογιστή 
■ Κάθε δίσκος περιστρέφεται χιλιάδες στροφές το λεπτό (π.χ. 7200 RPM) 
■ Έχει μεγάλη χωρητικότητα: 120 GB - 2 ΤΒ 
■ Μπορεί να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός στον υπολογιστή 
■ Μπορούμε να αποθηκεύουμε σ' αυτόν περισσότερα δεδομένα από 
οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό μέσο και να τα ανακτούμε με μεγάλη 
ταχύτητα. 
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ΕΙ∆Η ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Υπάρχουν διάφορα είδη  υπολογιστών που  διακρίνονται με βάση το  μέγεθος,  το κόστος και τις 
δυνατότητές τους 

ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (SUPERCOMPUTER) 

■ Είναι υπολογιστές πολύ μεγάλης ισχύος 
■ Επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων 
■ Η ταχύτητά τους πολύ μεγάλη 
■ Έχουν τεράστιο κόστος αγοράς και συντήρησης 
■ Χρήση σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, διαστημικές αποστολές κλπ 

ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MAINFRAME) 

■ Είναι κεντρικά συστήµατα στα οποία συνδέονται πολλοί επιμέρους σταθμοί 
■ Οι χρήστες μοιράζονται τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες του συστήματος 
■ Χρήση σε τράπεζες, υπουργεία, μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια κλπ 

■ Έχουν την ιδιότητα της πολυεπεξεργασίας και της πολυχρησίας 
■ Πολυεπεξεργασία (ΜULTITASKING) είναι η δυνατότητα των υπολογιστών να 

εκτελούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα προγράμματα για τον ίδιο χρήστη 
■ Πολυχρησία    (ΜULTIUSER)    είναι    η    δυνατότητα    των    συστημάτων    να 

χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες με διαφορετικά προγράμματα 

ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (MICROCOMPUTERS) 

■ Ονομάζονται και προσωπικοί υπολογιστές (PERCONAL DOMPUTER - PC) 
■ Εξυπηρετούν ένα χρήστη για προσωπική ή επαγγελματική χρήση 
■ Έχουν προσιτό κόστος και δυνατότητα δικτύωσης 
■ Διακρίνονται σε επιτραπέζιους (Desktop) και πύργους (Tower) 
 
 

ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (PORTABLES) 

■ Είναι υποκατηγορία των μικρουπολογιστών με λιγότερες δυνατότητες 
■ Έχουν µικρότερο βάρος και µέγεθος ώστε να μεταφέρονται εύκολα 
■ Διαθέτουν µπαταρία ώστε να λειτουργούν χωρίς να συνδέονται στο 

ρεύμα 
■ Διακρίνονται σε : 

ο   LAPTOP H NOTBOOK  
ο   PALMTOP H PDA 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - Ανάπτυξης 
1. Τι είναι το Υλικό του υπολογιστή; 
2. Με ποιες συσκευές εισάγουμε δεδομένα στον υπολογιστή; 
3. Ποιες είναι οι κυριότερες συσκευές εξόδου; 
4. Σε τι χρησιμεύουν τα αποθηκευτικά μέσα; 
5. Ποια είναι τα κυριότερα είδη υπολογιστών; 
6. Τι πρέπει να αλλάξουμε, για να βλέπουμε τις εικόνες στην οθόνη 

μεγαλύτερες; 

7. Με ποιον τρόπο μπορείτε να υπολογίσετε το μέγεθος της οθόνης στον υπολογιστή του 

εργαστηρίου σας;  

8. Τι είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας; Πώς αλλιώς ονομάζεται;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – Συμπλήρωσης κενού – σωστού , λάθους  
 

1. Το τροφοδοτικό του υπολογιστή τον τροφοδοτεί με ρεύμα όταν υπάρχει διακοπή. (Σ, Λ)  

2. Τα αρχεία  ανήκουν στο υλικό του υπολογιστή. (Σ, Λ)  

3. Οι μονάδες εισόδου βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή. (Σ, Λ)  

4. Οι μονάδες εξόδου χρησιμοποιούνται για να εξαχθούν πληροφορίες από τον υπολογιστή. (Σ, 

Λ)  

5. Κατατάξτε τις ακόλουθες συσκευές σε μονάδες εισόδου και εξόδου: (Σελίδα 27-29) 

Μονάδα Εισόδου Εξόδου 

Οθόνη   

Πληκτρολόγιο   

Ποντίκι   

Ηχεία   

Οθόνη Αφής   

Μικρόφωνο   

Σαρωτής   

Εκτυπωτής   

6. Οι διαστάσεις της οθόνης καθορίζονται από το μήκος της οριζόντιας πλευράς της. (Σ, Λ)  

7. Οι διαστάσεις της οθόνης καθορίζονται από το μήκος της διαγωνίου της σε ________. 

(εκατοστά, ίντσες)   

8. Οι κρουστικοί εκτυπωτές είναι πολύ γρήγοροι με υψηλή ποιότητα εκτύπωσης. (Σ, Λ)  

9. Τα δεδομένα της μνήμης ROM είναι απαραίτητα για το ξεκίνημα και τη λειτουργία του 

υπολογιστή. (Σ, Λ)  

10. Σε ποια από τις δύο κατηγορίες  μνήμης μπορεί ο υπολογιστής να αποθηκεύσει προσωρινά 

πληροφορίες;  (RAM, ROM)  

11. Το περιεχόμενο της μνήμης ROM χάνεται με τη διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού 

ρεύματος. (Σ, Λ)  

12. Οι περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης(δευτερεύουσα μνήμη) έχουν μικρότερη 

χωρητικότητα από την κύρια μνήμη. (Σ, Λ)  

13. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ένα σκληρό δίσκο χάνονται με τη διακοπή παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος. (Σ, Λ)  

14. Τα δεδομένα στους  συμπαγείς δίσκους (CD-ROM) γράφονται με διαφορετικό τρόπο από ότι 

στα CD μουσικής. (Σ, Λ)  
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15. Οι πιο γνωστοί κρουστικοί εκτυπωτές είναι οι εκτυπωτές λέιζερ. (Σ, Λ)  

16. Οι πιο διαδεδομένοι μη κρουστικοί εκτυπωτές είναι οι εκτυπωτές _________ και οι 

εκτυπωτές _________ . (ψεκασμού μελάνης, λέιζερ, γραμμής, ακίδων)  

17. Οι εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης λόγω του μικρού κόστους τους είναι πολύ δημοφιλείς σε 

οικιακή χρήση. (Σ, Λ)  

18. Οι εκτυπωτές λέιζερ έχουν μικρότερη ποιότητα και ταχύτητα από τους εκτυπωτές 

ψεκασμού μελάνης. (Σ, Λ)  

19. Γιατί οι εκτυπωτές λέιζερ ονομάζονται και εκτυπωτές σελίδας; Ποια η διαφορά τους από 

τους εκτυπωτές ακίδων και ψεκασμού;  

20. Η οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT ονομάζεται και οθόνη αφής. (Σ, Λ)  

21. Τι σημαίνουν τα αρχικά της λέξης modem; Περιγράψτε τη λειτουργία του 

22. Ποια από τα παρακάτω κυκλώματα/συσκευές δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 

Η/Υ: modem, οθόνη, τροφοδοτικό, μνήμη RAM, μνήμη ROM, μηχανισμός CD-ROM, 

μηχανισμός δισκέτας, σκληρός δίσκος, σαρωτής 

23. Ποιες από τις παρακάτω μονάδες βρίσκονται στο εσωτερικό του  υπολογιστή και ποιες 

συνδέονται εξωτερικά:  

Μονάδα Εσωτερικό Εξωτερικό 

Σαρωτής   

Σκληρός Δίσκος   

Κεντρική Μονάδα 

Επεξεργασίας 

  

Modem   

Ποντίκι   

Μηχανισμός Δισκέτας/ 

CD-ROM/ DVD-ROM 

  

Μνήμη   

Οθόνη   

Κάρτα Οθόνης   

Εκτυπωτής   

 

24.Περιγράψτε περιληπτικά τη λειτουργία  του υπολογιστή. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

25.Αντιστοιχίστε κάθε τύπο υπολογιστή με την κατηγορία που αναλογεί. 

 

A. Κέντρο Ερευνών                                  1. PC 

Β. Σπίτι                                                     2. Mainframe 

Γ. Πανεπιστήμιο                                       3. Laptop 

Δ. Στέλεχος  Επιχείρησης                         4.  Mini Computer 
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26.Κάντε την παρακάτω αντιστοίχηση 

Α)                                              1. PC 

Β)                            2. Laptop   

    Γ)                                            3. PDA 

    Δ)                                                               4. Mainframe 

 

27.Συμπληρώστε στα κουτάκια τις βασικές μονάδες του ηλεκτρονικού υπολογιστή (είναι 

συμπληρωμένες). 

 

 
 

 

28.Σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ο χώρος στο οποίο 

  

Α) αποθηκεύονται προσωρινά οι πληροφορίες ονομάζεται ………………. 

Β) βρίσκονται μόνιμα αποθηκευμένες κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του 

ονομάζεται ……………. 

 

29.Ποια είναι η συνηθισμένη χωρητικότητα ενός σκληρού δίσκου; 

 

 

Μονάδες 

Εισόδου 

   

Κ.Μ.Ε. 
 
 

Μνήμη 

 
Μονάδες 
Εξόδου 
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α)  120 ΚΒ       β) 120 GB    γ) 120  ΜΒ      δ)  120 Byte 

 

30.Αντιστοιχίστε κάθε μία συσκευή με την κατηγορία που αναλογεί. 

 

Α. Μικρόφωνο                               1.   Περιφερειακή Μνήμη 

Β. Εκτυπωτής                                2.    Συσκευή εισόδου 

Γ. Μνήμη RAM                             3.    Κύρια Μνήμη 

Δ. DVD                                          4.    Συσκευή Εξόδου 
 

 

 

7.O υπολογιστής επεξεργάζεται δεδομένα ταχύτερα από τον άνθρωπο. 

 

Σωστό                                            Λάθος           

 

8.Τι είναι πρόγραμμα; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

9. Σκεφτείτε και καταγράψτε μερικά δεδομένα που συλλέγονται καθημερινά από τα μετεωρολογικά 

όργανα για την πρόγνωση του καιρού 

_ Καταγράψτε μερικές από τις πληροφορίες που παράγονται 

_ Γιατί οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν βγαίνουν πάντα αληθινές; 

_ Σε ποια επαγγέλματα μπορεί να είναι χρήσιμες οι πληροφορίες 

μιας μετεωρολογικής πρόβλεψης; 

 

10. Καταγράψτε τα δεδομένα που χρειάζεται ο υπολογιστής του σχολείου σας για να παράγει τους 

ελέγχους του τριμήνου 
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ΚΕΦ. 4 : ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

                             Αν είστε παρατηρητικοί, θα έχετε διαπιστώσει ότι οι υπολογιστές του 
σχολικού σας εργαστηρίου συνδέονται μεταξύ τους με καλώδια, έτσι ώστε να 
μπορείτε να ανταλλάσσετε δεδομένα. Μια τέτοια σύνδεση μας δίνει διάφορα 
πλεονεκτήματα, όπως, για παράδειγμα, ότι χρειαζόμαστε ένα μόνο εκτυπωτή.  

• Σε τι μας εξυπηρετεί η δυνατότητα εκτύπωσης στον ίδιο εκτυπωτή από 
οποιονδήποτε υπολογιστή;   

• Σε τι άλλο θα μπορούσε να μας εξυπηρετήσει η σύνδεση μεταξύ των 
υπολογιστών του εργαστηρίου μας;  

• Μπορούν οι υπολογιστές του εργαστηρίου μας να επικοινωνούν και με 
άλλους υπολογιστές που βρίσκονται σε άλλη τάξη ή ακόμα και σε άλλο 
σχολείο;  

• Πώς μπορούμε να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας στο Διαδίκτυο; 

 

Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα 
εξηγώντας τις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών. 

Καθημερινά   συναντάµε   συχνά   την   έννοια   δίκτυο   π.χ.   οδικό   δίκτυο,   δίκτυο   ύδρευσης,   
δίκτυο ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικό δίκτυο κ.ο.κ. 
Γενικά µε τον όρο δίκτυο (network) εννοούμαι ένα σύνολο αντικειμένων (τηλεφώνων, υπολογιστών) 
που συνδέονται µεταξύ τους µε ένα σύνθετο τρόπο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. 

∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Είναι ένα σύνολο από δύο ή περισσότερους υπολογιστές που 
είναι συνδεδεμένοι µεταξύ τους, ώστε να : 

■ ανταλλάσσουν δεδομένα 
■ μοιράζονται κοινές συσκευές 
■ εκτελούν από κοινού διάφορα προγράµµατα 

Λέξεις Κλειδιά 
Δίκτυο Υπολογιστών 
(Computer Network), 
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας, 
Τοπικό Δίκτυο (LAN), 
Δύκτυο Ευρείας Περιοχής 
(WAN), 
Διαδίκτυο (Internet), 
Εξυπηρέτης (Server), 
Πελάτης (Client), 
Πάροχος Υπηρεσιών 
Διαδικτύου (Internet 
Service Provider) 
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (κοντινή απόσταση) 

Μπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 
Α) Ασύρµατη : Με τη βοήθεια ασύρµατων καρτών δικτύου (wi fi) που 
εκπέµπουν κύµατα  
 
Β) Ενσύρματη : Γίνεται µε την βοήθεια καλωδίων (Ethernet, usb, 

firewire)  που   συνδέονται  στην  κάρτα   δικτύου 
(NIC) κάθε υπολογιστή Β)  

■ Για τη σύνδεση παραπάνω από δύο υπολογιστών χρειαζόμαστε 
ειδικές συσκευές που ονομάζονται HUBS που διασύνδεουν όλους 
τους υπολογιστές µεταξύ τους 

■ Οι υπολογιστές για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους χρειάζονται επίσης άλλα δύο πράγµατα: 
 

- Κατάλληλο λογισµικό (προγράμματα) (π.χ. λειτουργικό σύστηµα που επιτρέπει να 
ανταλλάσσουν οµαλά τα δεδοµένα µεταξύ τους) 

- Πρωτόκολλο επικοινωνίας (είναι οι κανόνες που εφαρµόζονται για την επικοινωνία δύο 
υπολογιστών ) 
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (µακρινή απόσταση) 

Χρήση modem  που μετατρέπει τα ψηφιακά δεδοµένα (0, 1) του 
υπολογιστή σε αναλογικά, έτσι ώστε να µπορούν να µεταδοθούν 
µέσα από τις τηλεφωνικές γραµµές (µεταφορά ήχου). 

Η µετατροπή στον ποµπό (ψηφιακά σε αναλογικά) ονοµάζεται 
διαµόρφωση (modulation), ενώ στο δέκτη (αναλογικά σε ψηφιακά) 
αποδιαµόρφωση (demodulation) 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

Τα δίκτυα βρίσκουν πολλές εφαρµογές στις καθηµερινές  µας 
δραστηριότητες, όπως: 

■ Τραπεζικές συναλλαγές 
■ Έκδοση εισιτηρίων 
■ Κρατήσεις ξενοδοχείων 
■ Αυτοματοποίηση δηµόσιων υπηρεσιών 
■ Αυτόµατες µηχανές ΑΤΜ 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

1. Επικοινωνία διαφορετικών υπολογιστών για ανταλλαγή δεδοµένων 
για θέματα επαγγελματικά, εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά κλπ 

2. διαμοιρασμός εξοπλισµού, προγραµµάτων και δεδοµένων 
όπως εκτυπωτές, σκληρούς δίσκους, σαρωτές, κλπ 

3. Εξοικονόμηση χρημάτων 

λόγω του διαμοιρασμού των συσκευών και του λογισμικού των υπολογιστών 

4. Παροχή υψηλής αξιοπιστίας 

αν κάποιος υπολογιστής πάθει βλάβη, το υπόλοιπο δίκτυο δεν επηρεάζεται 

5. Ευκολία επέκτασης 

δυνατότητα προσθήκης νέων υπολογιστών ή περιφερειακών συσκευών 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

1.Ασφάλεια  οι υπολογιστές είναι ευάλωτοι σε κακόβουλες επιθέσεις από μία 
εξουσιοδοτημένα άτομα 
2.Ιοί υπολογιστών 
Ένας μολυσμένος υπολογιστής μπορεί να μολύνει και τους υπόλοιπους με 
τους οποίους συνδέεται μέσα στο δίκτυο. Έτσι κρίνονται απαραίτητα τα 
antivirus προγράμματα και τα αντίγραφα ασφαλείας back up files) 

ΕΙ∆Η ∆ΙΚΤΥΩΝ 

Τα δίκτυα διακρίνονται σε κατηγορίες με βάση τρία κριτήρια: 

Α) µέσο σύνδεσης 
Β) φορέα µεταφοράς δεδοµένων 
Γ) γεωγραφική κάλυψη 

 

 
 

 

(ενσύρματα ή ασύρματα) 
(δημόσια ή ιδιωτικά) 
(τοπικά ή ευρείας 
hπεριοχής) 
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Τοπικό δίκτυο (LAΝ) ∆ίκτυο ευρείας περιοχής (WAΝ) Μητροπολιτικό δίκτυο (ΜΑΝ) 

Καλύπτει        μικρή        περιοχή 
ενσύρματα    ή    ασύρματα    π.χ. 
σπίτι, σχολείο, εταιρία 

Καλύπτει       μεγάλη       περιοχή 
τηλεφωνικά   ή   δορυφορικά  π.χ. 
χώρα, ήπειρο, όλο τον κόσμο 

Μικρότερο   από  το  WAN  και 
μεγαλύτερο   από  το  LΑΝ  π.χ. 
πόλη, νομό 

 

ΔIA∆ΙΚΤΥΟ - IΝTERΝET (International Νetwork) 

• Το διαδίκτυο αποτελείται από τη διασύνδεση πολλών επιμέρους δικτύων και χρησιμοποιεί 
το υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, προκειμένου να λειτουργήσει 

• Τα δεδομένα που διακινούνται μεταξύ των υπολογιστών 

του διαδικτύου, σπάνε σε μικρά πακέτα, καθένα από τα 

οποία φέρει έναν αριθμό και αποστέλλεται ξεχωριστά 

από τα υπόλοιπα 

• Ο πομπός κάνει τη διάσπαση του μηνύματος σε πακέτα, 

ενώ ο δέκτης επανασυναρμολογεί τα πακέτα 

• Η επικοινωνία των υπολογιστών στο διαδίκτυο 
στηρίζεται στην αρχιτεκτονική Client - Server . 

• Όταν πληκτρολογούµε τη διεύθυνση µιας ιστοσελίδας, ο υπολογιστής µας 

(πελάτης - client) συνδέεται µε έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή 

(εξυπηρετητής - server), στο σκληρό δίσκο του οποίου βρίσκεται η 

ιστοσελίδα που ζητάµε 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Ένας από τους λόγους που το Διαδίκτυο εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα και σε τόσο μεγάλη 

έκταση είναι η ευκολία σύνδεσης υπολογιστών και δικτύων σε αυτό. Στο Διαδίκτυο μπορεί να 

συνδεθεί οποιοσδήποτε υπολογιστής και οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιώντας: 

■ τηλεφωνική γραµµή (ADSL) 

■ συσκευή σύνδεσης με την τηλεφωνική γραμμή (modem- router) 

■ δικαίωµα  σύνδεσης  µέσω  παροχέα  (forthnet,  hol, otenet) 

 

ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ISP - Internet Service Provider ) 

■ Είναι η εταιρία (ιδιωτική ή δηµόσια) που παρέχει στους χρήστες 

τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο µέσω τηλεφωνικών 

γραµµών. 

■ Το αντίτιµο της υπηρεσίας αυτής γίνεται µέσω: 

- Συνδροµής (απεριόριστης, ετήσιας, εξάµηνης) 

- Κάρτας (προπληρωµένος χρόνος) 

Ερωτήσεις 

1. Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; 

2. Πώς μπορούσε να συνδέσουμε δυο υπολογιστές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, 
μεταξύ τους; 

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των δικτύων υπολογιστών; 
4. Ποια είναι τα είδη των δικτύων ανάλογα με τη γεωγραφική έκταση που 

καλύπτουν; 
5. Τι απαιτείται για τη σύνδεση του υπολογιστή μας στο Διαδίκτυο; 
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ΚΕΦ. 5 : ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ Η/Υ 
 

Όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή, ένα σύνολο από διάφορα τμήματα του Υλικού 

(Hardware) συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. 

Παρατηρούμε τα φωτάκια της Κεντρικής Μονάδας να αναβοσβήνουν, ακούμε το 

σκληρό δίσκο να κάνει θόρυβο, η οθόνη αρχίζει να ανταποκρίνεται και μας 

εμφανίζει την επιφάνεια εργασίας, ενώ το ποντίκι και το πληκτρολόγιο μετά από 

λίγο είναι έτοιμα να λειτουργήσουν.  

• Πώς μπορούν όλα αυτά τα εξαρτήματα να εκτελούν συγκεκριμένες 

εργασίες με το πάτημα ενός κουμπιού;  

• Πώς δημιουργείται στην οθόνη του υπολογιστή μας ένα περιβάλλον με 

εικόνες και χρώματα, που μας επιτρέπει να δουλέψουμε;  

• Πώς συνεργάζονται τα εξαρτήματα του υπολογιστή μεταξύ τους, για 

να επεξεργαστούν τα δεδομένα που εισάγουμε στον υπολογιστή; 

Τα βασικά µέρη που αποτελούν έναν υπολογιστή είναι δύο: 

Λέξεις Κλειδιά 

Λογισμικό (Software), 

Πρόγραμμα (Programme 

ή Program), 

Προγραμματιστής 

(Programmer), 

Λειτουργικό Σύστημα 

(Operating System), 

Λογισμικό Εφαρμογών 

(Application Software), 

Λογισμικό Συστήματος 

(System Software), 

Υπολογιστικό Σύστημα  

(Computer System) 
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ΥΛΙΚΟ (Hardware - H/W) 

Είναι το σύνολο των μηχανικών και 

ηλεκτρονικών µερών που αποτελούν έναν 

υπολογιστή, δηλαδή ότι µπορούµε να 

δούµε και να αγγίξουµε 
 

 

 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software - S/W) 

 

Είναι το σύνολο των προγραμμάτων που 

χρησιμοποιούνται   από   έναν   υπολογιστή 

αντίθεση µε το υλικό, είναι άυλα και δεν µπορούµε 

να τα αγγίξουµε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Είναι ένα σύνολο εντολών που κατευθύνουν µε κάθε λεπτομέρεια τον υπολογιστή, για 

να εκτελεί µια συγκεκριμένη εργασία Ανάλογα   µε  την   εργασία  που   θέλουµε  να  κάνουµε υπολογιστή, 

πρέπει να ενεργοποιούµε το κατάλληλο πρόγραµµα Οι προγραµµατιστές γράφουν τις εντολές ενός 

προγράµµατος χρησιµοποιώντας τις γνώσεις που έχουν από κάποια γλώσσα προγραμματισμού 

Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι τεχνητές γλώσσες που διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ χρήστη 

και µηχανής (π.χ. Pascal, Basic, Java, C, Visual Basic κλπ) 

 

Προγράµµατα εκτός από τους Η/Υ χρησιµοποιούν και πολλές άλλες καθηµερινές συσκευές όπως : κινητό 

τηλέφωνο, Dvd-Video, Τηλεόραση, κονσόλες παιχνιδιών, φωτογραφική µηχανή, πλυντήριο, ψυγείο κλπ 
 

 

 

 

 

 

Για να ανοίξουµε ένα πρόγραµµα, το επιλέγουµε µε το ποντίκι και 

αυτό µεταφέρεται (φορτώνεται - load) από την μονάδα 

δευτερεύουσας µνήµης που έχει αποθηκευτεί (π.χ δίσκος, 

δισκέτα, cd-rom, flash memory ) στην κύρια µνήµη RAM του 

υπολογιστή 

Στην συνέχεια µια οµάδα από τις εντολές του προγράµµατος 

εκτελείται - τρέχει µε βάση τις ενέργειες του χρήστη 
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Είδη Λογισμικού 
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες λογισµικού: Α) Λογισµικό Εφαρµογών Β) Λογισµικό Συστήµατος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Είναι μια ποικιλία διαφορετικών προγραμμάτων, κατασκευασμένων ώστε να εκτελούν συγκεκριμένες 
εργασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις και του χρήστη Λογισμικό Εφαρμογών: Ανάλογα με τη 
δραστηριότητα που αναπτύσσουμε επιλέγουμε και το αντίστοιχο πρόγραμμα. Μερικά παραδείγματα 
Λογισμικού Εφαρμογών είναι: 
 

■ Τα προγράμματα ζωγραφικής και δημιουργίας σχεδίων. Με ειδικά εργαλεία μπορούμε να φτιάξουμε 

και να εκτυπώσουμε τις ζωγραφιές μας με τη βοήθεια χου υπολογιστή. 

• Τα προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφίας και εικόνων. Με τη βοήθεια μιας εργαλειοθήκης, 

που μας προσφέρουν τα προγράμματα αυτά, μπορούμε να επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες που εισάγου-

με στον υπολογιστή με τον σαρωτή ή με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Διαλέγοντας τα κατάλληλα 

εργαλεία από την εργαλειοθήκη του προγράμματος βελτιώνουμε τα χρώματα των φωτογραφιών μας, 

προσθέτουμε κείμενα ή αφαιρούμε αντικείμενα δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες.  

• Τα προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου. Μπορούμε να γράψουμε και να διαμορφώσουμε ένα 

κείμενο με ποικίλους τρόπους  

• Τα προγράμματα παρουσίασης. Μας δίνουν τη δυνατότητα να συνδυάζουμε κείμενα, ήχους, 

εικόνες, βίντεο και να παρουσιάζουμε με τον υπολογιστή τα μαθήματα της ημέρας ή τις εργασίες μας. Αν 

μάλιστα χρησιμοποιήσουμε ως συσκευή εξόδου ένα βιντεοπροβολέα, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. 

■ Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες. 

■ Τα προγράμματα διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών, όπως: ημερολόγιο, τηλεφωνικοί κατάλογοι, 

λίστα υπενθύμισης εργασιών. 

■ Τα παιχνίδια. 

Τα προγράμματα μπορούμε να τα προμηθευτούμε είτε σε συσκευασία πακέτου που περιέχει το λογισμικό 

σε CD-ROM μαζί με εγχειρίδια χρήσης είτε από το Διαδίκτυο (Internet). Συνήθως απαιτείται να 

εγκαταστήσουμε το λογισμικό στο σκληρό μας δίσκο, ώστε να μπορούμε να το «ανοίγουμε» και να το 

χρησιμοποιούμε. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μπορούμε να ανανεώνουμε το Λογισμικό του υπολογιστή 

μας με νέες εκδόσεις που διαθέτουν περισσότερα χαρακτηριστικά. Πριν όμως προμηθευτούμε την 
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καινούργια έκδοση, πρέπει να πληροφορηθούμε για τα νέα χαρακτηριστικά που προστίθενται, ώστε να 

κρίνουμε, αν πραγματικά τα χρειαζόμαστε και αν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του υπολογιστικού 

μας συστήματος. 

•  

Το λογισμικό εφαρμογών μπορεί να ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με νέες εκδόσεις 

(versions) που διαθέτουν περισσότερα χαρακτηριστικά για τον έλεγχο της λειτουργίας του 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται υπολογιστή και την διαχείριση των 

προγραμμάτων εφαρμογών. 

 

Το βασικό λογισμικό της κατηγορίας αυτής είναι το Λειτουργικό Σύστηµα το οποίο είναι προ-

εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη π.χ windows , linux Unix κτλ 

 

Αποτελείται από μια οµάδα προγραµµάτων που είναι απαραίτητη για την 

λειτουργία του υπολογιστή 

Το Λειτουργικό σύστημα δίνει στον υπολογιστή την δυνατότητα να υπακούει 

τις εντολές που του δίνουμε και είναι υπεύθυνο για : 

■ την αρμονική λειτουργία του Η/Υ 

■ την διαχείριση του υλικού του Η/Υ 

■ την επικοινωνία χρήστη - Η/Υ μέσω των περιφερειακών 

■ την εκτέλεση προγραμμάτων 

■ την αποθήκευση των εργασιών μας 

► Κάθε πρόγραμμα κατασκευάζεται για να λειτουργήσει σε ένα συγκεκριμένο Λειτουργικό Σύστημα 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Ένας υπολογιστής αναφέρεται και ως Σύστημα 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, αφού τα διάφορα εξαρτήματα του 

συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους και συνεργάζονται 

σύμφωνα με τις εντολές των προγραμμάτων του  
 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ονομάζεται ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο από 

διαφορετικά μέρη που 

αλληλεπιδρούν και 

συσχετίζονται μεταξύ τους για 

να πετύχουν κάποιο σκοπό π.χ 

ηλιακό, βιολογικό, 

εκπαιδευτικό σύστημα κλπ 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

(Operating 

System) 
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1. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα υπολογιστή; 

2. Ποια είναι τα δυο συστατικά μέρη ενός Υπολογιστικού Συστήματος; 

3. Σε ποιες βασικές κατηγορίες χωρίζεται το Λογισμικό ενός υπολογιστή; 

4. Ποιο λογισμικό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του υπολογιστή; 

5. Για ποιες λειτουργίες είναι υπεύθυνο το Λειτουργικό Σύστημα; 

6. Αναφέρετε δυο ονόματα Λειτουργικών Συστημάτων. 

7. Αναφέρετε τρία είδη Λογισμικού Εφαρμογών. 

8.Ποια η σημασία του λογισμικού σε έναν υπολογιστή και με ποια κριτήρια μπορούμε να επιλέξουμε 

το κατάλληλο; 

9.Σε ποιο από τα παρακάτω λογισμικά υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου; 

α)λογισμικό συστήματος 

β)λογισμικό εφαρμογών 

γ)εκπαιδευτικό λογισμικό 

 

10.Γράψτε δίπλα σε κάθε επαγγελματία της παρακάτω στήλης, μια εφαρμογή που πρέπει 

οπωσδήποτε να ανήκει στο λογισμικό εφαρμογών του υπολογιστή του. 

Γραμματέας              …………………………………………………………………… 

Λογίστρια                 …………………………………………………………………… 

Μουσικός                 …………………………………………………………………… 

Συγγραφέας              …………………………………………………………………… 

Φωτογράφος           ……………………………………………………..……………… 

Αρχιτέκτονας          ……………………………………………………..……………… 

  

11.Αναφέρετε πέντε τουλάχιστον εφαρμογές που ανήκουν στο λογισμικό εφαρμογών των 

υπολογιστών του σχολικού σας εργαστηρίου. 

 

Α. ………………………………………………………………………………………… 

Β. ………………………………………………………………………………………… 

Γ. ………………………………………………………………………………………… 

Δ. ………………………………………………………………………………………… 

Ε. ……………………………………………………………………………………..…. 
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Λέξεις Κλειδιά 

Περιβάλλον Εντολών 
Γραμμής (Graphical User 
interface/GUI), 
Γραφικό Περιβάλλον 
Επικοινωνίας (Command 
Line 
Interface), 
Εικονίδιο (Icon), 
Παράθυρο (Window) 

 

 

KΕΦ. 6 : ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Γ.Π.Ε) 
 

Κάθε φορά που ανοίγουμε τον υπολογιστή, το Λειτουργικό Σύστημα 
φορτώνεται στη μνήμη του. Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να 
μπορουμε να δίνουμε εντολές στον υπολογιστή και αυτός να τις εκτελεί. 

• Πόσο εύκολο είναι να δίνουμε εντολές στον υπολογιστή;  

• Ποιες συσκευές εισόδου μας επιτρέπουν να δίνουμε εντολές; 

• Πώς μπορουμε να «ανοίξουμε» ένα πρόγραμμα;  

• Τι εννοούμε, όταν λέμε ότι ένα πρόγραμμα εμφανίζεται στην 
οθόνη μέσα σε ένα «παράθυρο»;   

• Σε τι μας διευκολύνει η επιφάνεια εργασίας που παρουσιάζεται 
στην οθόνη μόλις ανοίξουμε τον υπολογιστή μας; 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσουμε περισσότερα για το περιβάλλον επικοινωνίας μεταξυ του 
υπολογιστή και του χρήστη, που μας παρέχει το Λειτουργικό Σύστημα. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (INTERFACE) 

■ Κάθε Λειτουργικό Σύστημα παρέχει στον χρήστη του ένα 
περιβάλλον επικοινωνίας, µέσα από το οποίο µπορεί να 
επικοινωνεί µε τον Η/Υ (να δίνει εντολές, να βλέπει 
αποτελέσµατα) 

■ Η εξέλιξη των Λειτουργικών Συστηµάτων, οδήγησε σε 
παράλληλη εξέλιξη και τα περιβάλλοντα επικοινωνίας, ώστε 
να γίνουν πιο φιλικά προς τον χρήστη  

■ Αρχικά τα περιβάλλοντα επικοινωνίας βασίζονταν σε εντολές (π.χ. Ms-Dos), ενώ σταδιακά 
μετατρέπονται σε γραφικά (π.χ. Windows) µε υποστήριξη εικονιδίων, παραθύρων, µενού επιλογών, 
ποντικιών κλπ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Command Line Interface) 

■ Ο χρήστης δίνει εντολές στον Η/Υ σε µία µονόχρωµη οθόνη χωρίς γραφικά 
■ Η πληκτρολόγηση κάθε εντολής πρέπει να είναι ακριβής, ώστε να γίνει κατανοητή στον Η/Υ 
■ Το περιβάλλον αυτό απευθύνεται σε έμπειρους χρήστες που γνωρίζουν από δυσνόητες εντολές 

 Στην οθόνη του περιβάλλοντος εντολών υπάρχει πάντα µια προτροπή και ένας 
κέρσορας 

• ΠΡΟΤΡΟΠΗ (Prompt) 
Υποδηλώνει την µονάδα που δέχεται την εντολή του χρήστη π.χ.  

C: σκληρός δίσκος,  
Α: µηχανισµός δισκέτας 

        D: οπτικός δίσκος cd ή dvd 

• ΚΕΡΣΟΡΑΣ - ΔΡΟΜΕΑΣ () 
Είναι η κάτω παύλα που υποδηλώνει το σηµείο εισαγωγής της 
εντολής 

 

 

Παραδείγματα τέτοιων περιβαλλόντων είναι το MS-DOS 

Ενεργοποίηση Ms-Dos γίνεται από Έναρξη -> Προγράµµατα -> Βοηθήµατα -> Γραµµή εντολών 
Μερικές βασικές εντολές αυ 

dir = Εµφάνιση περιεχομένων καταλόγου    ΤΙΜΕ = Εµφάνιση και αλλαγή ώρας  

DΑΤΕ = Εµφάνιση και αλλαγή ημερομηνίας ΗΕLΡ = Βοήθεια (εξήγηση εντολών)  

ΕΧΙΤ = Έξοδος από το περιβάλλον εντολών 

 

ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Graphical User Interface – GUI) 

Είναι περιβάλλον που έχει σαν βάση τα γραφικά και όχι δυσκολομνημόνευτες εντολές 

Απευθύνεται και σε αρχάριους και σε έμπειρους χρήστες 

 

Κάνει χρήση εικονιδίων, παραθύρων και γραφικών ώστε να είναι πιο ευχάριστο στη χρήση Ένα 
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εικονίδιο μπορεί να αντιπροσωπεύει 

Αρχείο (εικόνα, ήχος, κείμενο, βίντεο κλπ) 

Συσκευή (Σκληρός Δίσκος, Εκτυπωτής κλπ) 

Εφαρμογή (Word, Excel, Internet Explorer κλπ) 

Εντολή (Open, Save, Print κλπ) 

 

Περιέχει Σύστημα Βοήθειας που καλύπτει κάθε χρήστη 

Ο χρήστης επικοινωνεί με τον Η/Υ μέσω μιας Επιφάνειας Εργασίας (DESKTOP) που 

προσομοιάζει το 
περιβάλλον ενός. Ανάλογα με τις ανάγκες μας μπορουμε να αλλάζουμε την Επιφάνεια Εργασίας 

και να την προσαρμόζουμε στον τρόπο που προτιμάμε να εργαζόμαστε. Η επιφάνεια εργασίας 
ενός Γ.Π.Ε. περιλαμβάνει, συνήθως, λίγα εικονίδια, που αντιστοιχούν σε κύριες ενέργειες του 
Λ.Σ. ή εξασφαλίζουν πρόσβαση σε εφαρμογές που εκτελούμε συχνά.  

Η επιφάνεια εργασίας περιλαμβάνει εκτός από εικονίδια και κάποιες βασικές περιοχές : 

• Βασικό Μενού (κατάλογος διαθέσιμων λειτουργιών και προγραμμάτων) 
• Ενεργές Εφαρμογές (ενεργά εφαρμογές - προγράμματα που χρησιμοποιούμε) 
• Γρήγορη Εκκίνηση (άμεση έναρξη των πιο συχνών προγραμμάτων) 
• Εφαρμογές Συστήματος (εικονίδια ελέγχου του υλικού και λογισμικού του συστήματος) 

Σε ένα γραφικό περιβάλλον το ποντίκι παίζει πρωτεύοντα ρόλο αφού με 
τον δείκτη του επιλέγουμε την περιοχή της επιφάνειας εργασίας που επιθυμούμε 
Η μορφή του δείκτη (συνήθως βέλος) υποδηλώνει το είδος της εντολής που θα δώσουμε 

Το Γραφικό Περιβάλλον χρησιμοποιεί παράθυρα που είναι ορθογώνιες περιοχές στην οθόνη, 
που συμβολίζουν τα προγράμματα που τρέχουμε και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : 
 
 

 

 

 

 

 

 

Γραμμή Τίτλου Γραμμή 

Μενού Γραμμή Εργαλείων 

Πλήκτρο Ελαχιστοποίησης 

Πλήκτρο Μεγιστοποίησης 

Πλήκτρο Κλεισίματος 

Μπάρες Κύλισης 
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Σε ορισμένα παράθυρα προγραμμάτων κάτω από τη Γραμμή μενού βρίσκεται μία σειρά από 
εικονίδια, που απεικονίζουν διάφορες βασικές εντολές. Αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε γρήγορα  
κάποια εντολή, χωρίς να ψάχνουμε στη Γραμμή μενού, αρκεί να επιλέξουμε το αντίστοιχο εικονίδιο. 
Η δυνατότητα σύνδεσης κάποιων ενεργειών με εικονίδια κάνει την εργασία μας πιο αποδοτική, 
καθώς δεν είμαστε αναγκασμένοι να αναζητούμε κάθε φορά την εντολή που χρειαζόμαστε στη 
γραμμή μενού. To σημαντικότερο είναι ότι τα περισσότερα εικονίδια έχουν παρόμοια μορφή στα 
αντίστοιχα προγράμματα. To κοινό περιβάλλον μας βοηθάει να αναγνωρίζουμε πολλές κοινές 
ενέργειες, ακόμα και σε ένα καινούργιο πρόγραμμα που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ξανά. Οι 
ευκολίες που μας παρέχει ένα Γ.Π.Ε., είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα τα πιο διαδεδομένα 
Λειτουργικά Συστήματα στο να διαθέτουν Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας. 

 
 

Το Γραφικό Περιβάλλον έχει επίσης δύο βασικά πλεονεκτήματα : 

• επιτρέπει την παράλληλη εκτέλεση πολλών προγραμμάτων ταυτόχρονα 

• επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων από το ένα πρόγραμμα στο άλλο OLE – Object Linking 

& Embedding 

• Παραδείγματα γραφικών περιβαλλόντων είναι τα Windows XP, Vista, Linux κλπ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Γιατί έχουν αντικατασταθεί τα Περιβάλλοντα Εντολών Γραμμής με τα Γ.Π.Ε.; 
2. Να αναφέρετε τρία χαρακτηριστικά ενός Γ.Π.Ε. 
3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός «παραθύρου» σε ένα Γ.Π.Ε.; 
4. Γιατί υπάρχουν σειρές με εικονίδια στα περισσότερα παράθυρα προγραμμάτων; 

 

5. Στα γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας: 

α. εικόνες αντιπροσωπεύουν εντολές, συσκευές, εφαρμογές, αρχεία 

β. οι εντολές πληκτρολογούνται από το χρήστη 

γ. ο χρήστης γνωρίζει την ακριβή διαδικασία εκτέλεσης εντολών  

 

 

6. Ανέφερε κάποιους λόγους για τους οποίους επικράτησαν τα γραφικά περιβάλλοντα 

επικοινωνίας έναντι των περιβαλλόντων γραμμής εντολών 

6.Ενεργό αποκαλούμε το παράθυρο που είναι  

α. έτοιμο να δεχτεί τις εντολές μας 

β. ανοιχτό 

γ. πιο μπροστά από τα υπόλοιπα  

 

 

7. Εντόπισε τη γραμμή τίτλου, μενού, εργαλείων και κατάστασης στο συγκεκριμένο παράθυρο. 



 

 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Οι γραμμές κύλισης 

α. μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε όλα τα περιεχόμενα ενός παράθυρου 

β. ν’ αλλάξουμε το μέγεθος ενός παράθυρου 

γ. να μετακινήσουμε τα περιεχόμενα ενός παράθυρου 

 

 

9. Όταν ελαχιστοποιούμε ένα παράθυρο 

α. αλλάζουμε τις διαστάσεις του 

β. αυτό είναι ενεργό, αλλά όχι ορατό, παρά μόνο στη γραμμή κατάστασης 

γ. δεν το χρησιμοποιούμε πλέον 

 

 

10.Πλήκτρα συντόμευσης: 

α. μας δίνουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε μια εντολή, χωρίς να χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσουμε το ποντίκι ή τα μενού εντολών 

β. είναι συγκεκριμένα πλήκτρα με τη χρήση των οποίων εκτελούμε εντολές σε  

μικρότερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο 

γ. μας βοηθούν να εκτελούμε παράλληλα κάποιες εντολές 
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Λέξεις Κλειδιά 

Πρόγραμμα-ιός (virus), 
Αντιϊικό πρόγραμμα 
(antivirus), 
Αντίγραφα ασφαλείας 
(backup), Χάκερ 
(hacker) 

 

 

ΚΕΦ. 7 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΙΟΙ 

Όταν εργαζόμαστε σε έναν υπολογιστή, πρέπει να αποθηκευουμε τη δουλειά 
μας σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο, για να μη χαθεί μόλις τερματιστεί η 
λειτουργία του υπολογιστή.  

• Είναι όμως οι αποθηκευμένες εργασίες μας ασφαλείς για όσο καιρό 
τις χρειαζόμαστε ή υπάρχει κίνδυνος να σβηστούν και να τις χάσουμε;  

• Μπορεί ο υπολογιστής μας να παρουσιάσει προβλήματα στη 
λειτουργία του, ενώ το υλικό του μέρος να μην έχει κανένα πρόβλημα;  

• Με ποιον τρόπο μπορουμε να προστατέψουμε καλυτέρα τις εργασίες μας στον 
υπολογιστή; 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσουμε πώς μπορουμε να δουλεύουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, 
προστατεύοντας τον υπολογιστή και τις εργασίες μας από πιθανούς κινδύνους. 
 

 

 «Τίποτα» δεν είναι ασφαλές 

Ποια είναι η αιτία που χάθηκε η εργασία σας και είστε αναγκασμένοι να τη γράψετε από την αρχή; 
Τέσσερις (4) είναι συνήθως οι πιο πιθανές αιτίες: 

1. Τα αποθηκευτικά μέσα μπορεί να χαλάσουν 

Παρότι θεωρούμε ότι ο σκληρός δίσκος αποθηκεύει μόνιμα τα προγράμματα και τις εργασίες μας, 
υπάρχει πάντα η πιθανότητα βλάβης του σκληρού δίσκου.  

2. Υπάρχουν κακόβουλα προγράμματα που ονομάζονται ιοί 

Εκτός από τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε, υπάρχουν προγράμματα που φτιάχνονται από 
κακόβουλους προγραμματιστές, για να δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία 
του υπολογιστή. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ονομάζεται ιός (virus). 

Παρότι η κατασκευή προγραμμάτων ιών έχει χαρακτηριστεί ως παράνομη πράξη και 
διώκεται, κάθε χρόνο εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός καινούργιων ιών. Πιθανά 
προβλήματα που μπορεί να μας δημιουργήσει ένας ιός υπολογιστή είναι: 

• να διαγράψει ότι έχουμε αποθηκεύσει στο σκληρό μας δίσκο, 
• να ελαττώσει την ταχύτητα επεξεργασίας του υπολογιστή μας, 
• να εμφανίζονται ενοχλητικά μηνύματα στην οθόνη 
• και γενικά, ο υπολογιστής μας να εκτελεί άλλες ενέργειες από αυτές που εμείς του δίνουμε 
εντολή να εκτελέσει. 

3. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον ανθρώπινο παράγοντα 

Πολλές φορές αιτία για να χαθούν σημαντικές εργασίες σε έναν υπολογιστή είναι η διαγραφή 
τους από κάποιον άλλο χειριστή, ειδικά, όταν περισσότεροι από ένας χειριστές έχουν τη 
δυνατότητα της διαγραφής στον αποθηκευτικό χώρο του υπολογιστή. 
4. Εισβολή ανεπιθύμητων στον υπολογιστή μας 

Εκτός από τα φιλικά πρόσωπα που χειρίζονται τον υπολογιστή μας, είναι πιθανό και άλλα 
κακόβουλα άτομα να εισβάλουν, παρά τη θέλησή μας, στο σκληρό του δίσκο για να αλλοιώσουν, να 
διαγράψουν ή να υποκλέψουν τις εργασίες μας. To φαινόμενο αυτό γνωρίζει ιδιαίτερη έξαρση την 
τελευταία εικοσαετία, ιδιαίτερα με τη σύνδεση των υπολογιστών στο Διαδίκτυο (Internet). Οι 
άνθρωποι αυτοί ονομάζονται «Χάκερς» (Hackers) και η ιστορία τους ξεκίνησε σαν παιχνίδι, καθώς 
μ' αυτό τον τρόπο ήθελαν να επιδείξουν τις προγραμματιστικές τους ικανότητες. Στις μέρες μας οι 
πράξεις αυτές χαρακτηρίζονται ως ηλεκτρονικά εγκλήματα και τιμωρούνται, όταν γίνονται 
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αντιληπτές. 
Δύο τύποι προγραμμάτων που βλάπτουν τον υπολογιστή, αλλά διαφέρουν από τους ιούς (viruses) 

είναι: 

-Computer Worms Είναι προγράμματα που πολλαπλασιάζονται από μόνα τους, δηλαδή 

δημιουργούν πολλά αντίγραφα του εαυτού τους που μεταδίδονται μέσω του δικτύου από σταθμό σε 

σταθμό προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις. Σε αντίθεση με τους ιούς, τα Worms δεν 

προσκολλώνται σε άλλα προγράμματα 

-Trojan Horses Είναι κακόβουλα προγράμματα που ξεγελάνε τον χρήστη. Εξωτερικά δείχνουν 

ακίνδυνα κάνοντάς τον να πιστεύει ότι εκτελεί κάποια χρήσιμη λειτουργία (π.χ. pc-game) ενώ στα 

κρυφά εγκαθίσταται στον υπολογιστή κώδικας επιβλαβής που μολύνει τον υπολογιστή. Η μόλυνση 

από Trojan μπορεί να επιτρέψει σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στον 

μολυσμένο υπολογιστή, ή ακόμα και να οδηγήσει στην ολική διαγραφή του σκληρού δίσκου. Σε 

αντίθεση με τους ιούς, οι Trojans δεν μεταδίδονται μολύνοντας αρχεία. 

-MALWARE Λογισμικό που είναι επιβλαβές για τον υπολογιστή (viruses, worms, trojans) 

-ADWARE Προγράμματα που γεμίζουν με διαφημίσεις την οθόνη 

-SPYWARE Προγράμματα που συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες που πληκτρολογούμε π.χ. 

passwords 
 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η αντιγραφή των εργασιών μας σε ένα δευτερεύον αποθηκευτικό μέσο (π.χ. cd,  dvd, εξωτερικό 

σκληρό δίσκο) μας προφυλάσσει από την ενδεχόμενη απώλειά τους 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να χρησιμοποιούμε το βοηθητικό πρόγραμμα (utility) 

δημιουργίας back-up για την αποθήκευση της τελευταίας έκδοσης (versions) των αρχείων ως εξής: 

Εναρξη _ Προγράμματα _ Βοηθήματα _ Εργαλεία Συστήματος _ Αντίγραφα Ασφαλείας 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ 

Τα τελευταία χρόνια η πιο πιθανή αιτία απώλειας των δεδομένων μας από τον υπολογιστή είναι η 
ύπαρξη ιών. Αν θέλουμε να προστατέψουμε τον υπολογιστή μας από ιούς, πρέπει: 
1. Να προσέχουμε ποια προγράμματα «τρέχουμε» στον υπολογιστή μας. Προγράμματα των οποίων 

δε γνωρίζουμε τον κατασκευαστή ή δεν τα έχουμε προμηθευτεί από το εμπόριο, έχουν αυξημένες 
πιθανότητες να έχουν κάποιο ιό.  

2. Να φροντίσουμε για την εγκατάσταση στον υπολογιστή μας ενός αντιϊικού προγράμματος 
(antivirus program), το οποίο θα μας προστατεύει από τους περισσότερους ιούς. 

3. Να ανανεώνουμε συχνά το αντιϊικό μας πρόγραμμα από το Διαδίκτυο με την τελευταία 
ενημερωμένη έκδοση. 

4. Αν συνδεόμαστε στο Διαδίκτυο, πρέπει να ενεργοποιήσουμε ένα πρόγραμμα «τείχους 
προστασίας» (firewall), ώστε να αποτρέπουμε την ανεπιθύμητη πρόσβαση στον υπολογιστή μας 
από τρίτους. 

 

Όμως, όσο και να προσέχουμε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να 
«εισβάλει» ένας ιός στον υπολογιστή μας, είτε γιατί συνδεθήκαμε στο Διαδίκτυο είτε γιατί 
θελήσαμε να εγκαταστήσουμε ένα νέο πρόγραμμα. Ένα αντιϊικό πρόγραμμα μας προστατεύει από 
τους περισσότερους ιούς αλλά όχι από όλους. Έτσι, ο καλύτερος τρόπος προστασίας των 
δεδομένων μας, είναι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Για ποιους λόγους ενδέχεται να χαθούν οι εργασίες μας από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή; 
Γιατί χρειάζεται να κρατάμε αντίγραφα ασφαλείας; 
Τι είναι ένας ιός υπολογιστή; 
Πώς μπορούμε να προστατεύουμε τον υπολογιστή μας από ιούς; 

Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ένας υπολογιστής δεν θα μπορούσε να κολλήσει 

κάποιο ιό; 

α) μέσω μεταφοράς άλλων αρχείων (π.χ από μία δισκέτα). 

β) ανοίγοντας κάποιο από τα υποθηκευμένα μας αρχεία 

γ) μέσω του διαδικτύου 

6.Κάνοντας back up εννοούμε: 

α) Σώζουμε όλα τα αποθηκευμένα μας αρχεία 

β) έχουμε τη δυνατότητα να ασφαλίσουμε κάποιο αρχείο ακόμα και σε περίπτωση διαγραφής του 

γ) διαγράφουμε το αρχείο που έχουμε επιλέξει. 

 

7.Τι πρέπει να κάνουμε όταν ένας ιός έχει μολύνει τον Η/Υ στο οποίο εργαζόμαστε; 

α)  Να διαμορφώσουμε το σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας 

β)  Να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του αντιβιοτικού προγράμματος για να τον καθαρίσουμε 

γ)  Να αντικαταστήσουμε τον υπολογιστή που έχει μολυνθεί 

 

8.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις για τα αντιβιοτικά προγράμματα είναι σωστές και ποιες 

όχι; 

 Σωστό                  

Λάθος 

Α. Θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα 

 

                              

Β. Σε περίπτωση μόλυνσης ενός αρχείου μπορούν να το 

επιδιορθώσουν τις περισσότερες φορές 

                              

Γ. Μπορούν να διαγράψουν τον ιό                               

Δ. Μπορούν και επιδιορθώνουν όλους τους ιούς του Η/Υ 

άμεσα 

                              

 
 


