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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (θεωρίας) 

1. Τι ονομάζουμε λογισμικό και ποιος ο ρόλος του? 
Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού και αξιοποιούν τις δυνατότητές του 
 
 

2. Ποιος ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος? 
Λειτουργεί ως ενδιάμεσος χρήστη-υλικού και ασχολείται με τον έλεγχο κ το συντονισμό του υλικού, ώστε να 
εκτελούνται σωστά διάφορα προγράμματα εφαρμογών 
 
 

3. Ποιοι είναι οι στόχοι του λειτουργικού συστήματος? 
1. Εκτέλεση προγραμμάτων 
2. Λειτουργίες εισόδου – εξόδου 
3. Διαχείριση του συστήματος αρχείων 
4. Ανίχνευση λαθών 
5. Κατανομή πόρων 
6. Απολογιστικά στοιχεία 
7. Προστασία - Ασφάλεια 

 
 

4. Τι είναι  Πολυδιεργασία (multitasking)? 
Έχω έναν επεξεργαστή που μπορεί να εκτελέσει πολλά προγράμματα, μοιράζοντας τον χρόνο του 
 
 

5. Τι είναι  Πολυεπεξεργασία (multiprocessing)? 
Έχω πολλούς επεξεργαστές ή έναν πολυπύρηνο επεξεργαστή που μπορεί να εκτελέσει ταυτόχρονα πολλά 
προγράμματα 
 

6. Αναφέρετε 4 λειτουργικά συστήματα 
Windows, IOS, linux, MS-DOS 
 

7. Αναφέρετε 5 εφαρμογές γραφείου 
Επεξεργαστής κειμένου (π.χ Microsoft word) 
Το υπολογιστικό φύλλο (π.χ Microsoft excel) 
Το πρόγραμμα παρουσιάσεων (π.χ Microsoft powerpoint) 
Το πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (π.χ Microsoft access) 
Το πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ Microsoft outlook) 
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8. Παρακάτω συσχετίζονται ο τύπος γλώσσας (Στήλη Α) με τον τύπο δεδομένων (Στήλη β) 
 
Στήλη Α       Στήλη β 

Γλώσσα μηχανής  

0000001001011010 

0000101001011110 

0000011011011110  

Συμβολική γλώσσα  

LDA B 

ADD C 

STA A  

Γλώσσα υψηλού επιπέδου  A = B + C  

 

9. Τι ονομάζουμε γλώσσες 4ης γενιάς 
Γλώσσες 4ης γενιάς ονομάζονται οι γλώσσες που είναι πιο κοντά στη φυσική γλώσσα απ’ ότι οι 
συνήθεις γλώσσες υψηλού επιπέδου 
 

10. Τι ονομάζουμε ψηφιοποίηση υλικού 
Τη διαδικασία μετατροπής έντυπου ή αναλογικού υλικού σε ψηφιακή μορφή με τεχνικές και μεθόδους 
όπως η δειγματοληψία , η καταγραφή και η σάρωση 
 

11. Τι ονομάζουμε ψηφιακή βιβλιοθήκη 
Ένα κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον που απλοποιεί σημαντικά τη λειτουργία της δημιουργίας, 
αποθήκευσης, διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης του ψηφιακού υλικού. 
 

12. Τι ονομάζουμε ηλεκτρονικό εμπόριο 
Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα δηλαδή, μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που 
γίνεται μέσω διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλόμενων μελών 
(του πωλητή και του αγοραστή) 
 

13. Να αναφέρετε 5 βασικές υπηρεσίες που παρέχει το διαδίκτυο (internet) 
O παγκόσμιος ιστός (url) 
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (r-mail) 
Η ηλεκτρονική μεταφορά αρχείων (ftp) 
Οι ομάδες συζητήσεων (forums) 
Η απομακρυσμένη υπηρεσία πρόσβασης τερματικού (telnet) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (Ασκήσεων  ή προβλημάτων) 

1. Να γράψετε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα html που να εμφανίζει το μήνυμα «Αυτό είναι ένα πρόγραμμα 
σε γλώσσα HTML» 

<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ1 </TITLE>  
</HEAD>  
<BODY> Αυτό είναι ένα πρόγραμμα σε γλώσσα HTML  
</BODY>  
</HTML>  

 
 
2. Να γράψετε σε ένα πρόγραμμα γλώσσας html  

a. Την εντολή που εμφανίζεται το μήνυμα «ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ» μέσα σε 
πλαίσια επικεφαλίδας Η1 
<H1> ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ </H1>  
 

b. Την εντολή που εμφανίζεται το μήνυμα «ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ» σε νέα 
παράγραφο 
<P> ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ </P> 
 
 

3. Σας ανατίθεται να ψηφιοποιήσετε την δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου σας. Ποιες είναι οι ενέργειες 
που πρέπει να κάνετε προπαρασκευαστικά για να προετοιμάσετε την ψηφιακή εργασία σας ? 
1. Θα αποφασίσουμε πως θα γίνουν οι επιμέρους κατηγοριοποιήσεις (ποια 1η , ποια 2η κ.λ.π) 
2. Θα σχεδιάσουμε τις βασικές ονότητες  * 
3. Θα σχεδιάσουμε τις δευτερεύουσες ονότητες * 
4. Θα σχεδιάσουμε τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων * 
5. Θα οργανώσουμε λίστα παρατηρήσεων με υποδείξεις για το ‘χτίσιμο’ των προγραμμάτων μας 

 
 

4. Κατά την ψηφιοποίηση μιας σχολικής βιβλιοθήκης να αναφέρετε 4 τουλάχιστον συσχετίσεις που 
μπορούν να γίνουν  
1. ΈΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ * 
2. ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΟΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ  * 
3. ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ * 
4. ΕΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΛΛΑ ΑΝΤΙΤΥΤΠΑ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ * 

 
 

5. Σας ανατίθεται να παραγγείλετε ηλεκτρονικά (μέσω internet) έναν Η/Υ με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 
Η δέσμευση είναι ότι η αγορά θα πρέπει να είναι συμφέρουσα. Τι ενέργειες θα κάνετε γι’ αυτό ? 
1. Θα κάνω έρευνα αγοράς σε δημοφιλής μηχανές αναζήτησης 

1. Θα αναζητήσω τον Η/Υ με αυτές τις προδιαγραφές 
2. Θα προσπαθήσω να επιλέξω (διαδικτυακά πάντα) τον Η/Υ με την καλύτερη τιμή στις παραπάνω 

προδιαγραφές 
3. Θα μπώ σε forums (ομάδες συζητήσεων) για να δω τη γνώμη πελατών που αγόρασαν το προιόν (ή τα 

προιόντα) που επέλεξα και αν είναι ευχαριστημένοι από τη λειτουργία τους 
4. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μαζί τους αν δεν είμαι εν τέλει σίγουρος 
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5. Θα κοιτάξω εναλλακτικές προσφορές στο διαδίκτυο 
2. Θα επιλέξω το ηλεκτρονικό κατάστημα του προμηθευτή για να κάνω την παραγγελία μου 
3. Θα ακολουθήσω τις οδηγίες για ασφαλή διαδικτυακή παραγγελία επιλέγοντας τους πιο ασφαλής δρόμους 

πληρωμής (π.χ paypal) 
4. Θα απαιτήσω επίσημη εγγύηση (δίνεται ηλεκτρονικά) για το προϊόν που αγόρασα 

 

 


