
Κατερίνα    Καγκάνη 



Υπολογιστικό Σύστημα



Τι είναι Πρόγραμμα

• Για να μπορεί το υλικό μέρος του υπολογιστή να 
εκτελεί και την πιο απλή επεξεργασία 
δεδομένων, χρειάζεται ένα σύνολο οδηγιών.

• Το σύνολο αυτών των οδηγιών-εντολών που 
κατευθύνουν με κάθε λεπτομέρεια τον 
υπολογιστή, για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη 
εργασία λέγεται πρόγραμμα.

• Οι εντολές ενός προγράμματος είναι γραμμένες 
σε μια γλώσσα προγραμματισμού  (και όχι 
ανθρώπινη), ώστε να τις καταλαβαίνει ο 
υπολογιστής.



Πρόγραμμα

• Παράδειγμα προγράμματος 
γραμμένο σε γλώσσα Pascal

• Τα προγράμματα του 
υπολογιστή είναι 
αποθηκευμένα στα διάφορα 
αποθηκευτικά μέσα.

Ποια αποθηκευτικά μέσα 
γνωρίζετε;



Το πρόγραμμα

• Είναι αποθηκευμένο

• Φορτώνεται

• Τρέχει ή εκτελείται



Λογισμικό (Software)

• Είναι το σύνολο των προγραμμάτων που 
χρησιμοποιούνται από τους υπολογιστές.

• Διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: 

1. Λογισμικό Εφαρμογών 

2. Λογισμικό Συστήματος



Κατηγορίες Λογισμικού

• α. Συστήματος

Όλα τα προγράμματα που 

είναι απαραίτητα για τη 

λειτουργία του υπολογιστή όπως:

• β. Εφαρμογών

Όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε στον 
υπολογιστή κάθε φορά που θέλουμε να εκτελέσουμε μια 
συγκεκριμένη λειτουργία

1. Λειτουργικό Σύστημα

2. Βοηθητικά Προγράμματα

3. Μεταφραστές/ Διερμηνείς



Λογισμικό Εφαρμογών



Λογισμικό Εφαρμογών

1. Εφαρμογή Επεξεργασίας Κειμένου (WORD)
2. Εφαρμογή Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ACCESS)
3. Εφαρμογή Υπολογιστικού Φύλλου (EXCEL)
4. Γλώσσες προγραμματισμού 

5. Εφαρμογές Σχεδίασης (CAD)
6. Εγκυκλοπαίδειες - Λεξικά
7. Παιχνίδια
8. Εφαρμογές για περιοδικά, εφημερίδες κ.α (desktop
publishing)

Για να
φτιάχνουμε
δικά μας 
προγράμματα



Εννοιολογικός Χάρτης



Λειτουργικό Σύστημα



Λειτουργικό Σύστημα



Παραδείγματα Λ.Σ.



Το υπολογιστικό σύστημα



Ο υπολογιστής ως ενιαίο σύνολο
(υπολογιστικό σύστημα)

 Άνοιγμα του υπολογιστή

 Έλεγχος των περιφερειακών συσκευών

 Φορτώνεται το Λειτουργικό Σύστημα στη RAM

 Φορτώνεται από την περιφερειακή μνήμη μια εφαρμογή στη RAM

 Επεξεργασία δεδομένων στην ΚΜΕ

 Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων με τα δεδομένα

 Εκτέλεση πράξεων σύγκρισης ή λογικών πράξεων

 Μεταφορά δεδομένων προς τη RAM

 Μεταφορά της παραγόμενης πληροφορίας στην κατάλληλη μονάδα 
εξόδου

Η συνεργασία υλικού - λογισμικού


