Χάρτθσ εννοιών για το υπολογιςτικό ςφςτθμα
Υπολογιςτικό Σφςτθμα
περιλαμβάνει

Λογιςμικό – Software

Υλικό - Hardware

Είναι όλα τα προγράμματα που
χρθςιμοποιεί ο υπολογιςτισ

Είναι όλα τα θλεκτρονικά και
μθχανικά εξαρτιματα

διακρίνεται ςε

αποτελείται από

Κεντρικι Μονάδα

Συςκευζσ
Εξόδου

Συςκευζσ
Ειςόδου

Λογιςμικό Εφαρμογών
μπορεί να είναι

Ζωγραφικι και
δθμιουργία ςχεδίων

Μονάδεσ αποκθκευτικών
μζςων – Μζςα
αποκικευςθσ
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ι
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Κφρια Μνιμθ

κατθγοριοποιείται ςε

Λογιςμικό
Παρουςίαςθσ

περιζχει

αποτελείται από

Λογιςμικό Συςτιματοσ

Παιχνίδια

Λειτουργικό
Σφςτθμα

Ειδικά εργαλεία

παραδείγματα

είναι

MacOs

Εφαρμογζσ Γραφείου
Σκλθρόσ
Δίςκοσ

CD - DVD
Linux
MS-Windows

Φλαςάκι
USB
Διςκζτα
(ζχει ςχεδόν καταργθκεί)

Μνιμθ RAM: Προςωρινόσ χώροσ αποθήκευςησ
δεδομζνων και πλθροφοριών. Χάνει το
περιεχόμενό τθσ όταν κλείςει ο Η/Υ ι γίνει διακοπι
ρεφματοσ.

Unix

Μονάδεσ Αποκθκευτικών Μζςων: Μόνιμοσ χώροσ
αποθήκευςησ δεδομζνων και πλθροφοριών. ΔΕΝ
χάνουν το περιεχόμενό τουσ όταν κλείςει ο Η/Υ ι
γίνει διακοπι ρεφματοσ.

Χάρτθσ εννοιών για τισ Συςκευζσ Ειςόδου - Εξόδου
Κεντρικι Μονάδα
ςυνδζονται
ςυνδζονται

Συςκευζσ Ειςόδου
Επιλζγουμε
λειτουργίεσ

Ειςάγουμε
κείμενο Ειςάγουμε
ζτοιμεσ εικόνεσ

Ποντίκι
Σαρωτισ - Scanner

Εμφανίηει ςτθν οκόνθ ό,τι
υπάρχει εκείνθ τθ ςτιγμι
μπροςτά τθσ
Ειςάγουμε
ιχουσ

Πλθκτρολόγιο

Κάμερα

Χειριηόμαςτε
παιχνίδια

Συςκευζσ Εξόδου

Χειριςτιριο
παιχνιδιών Joystick

Εμφανίηονται τα
αποτελζςματα
ςτθν

Εκτυπώνονται
πλθροφορίεσ ςτον

Εκπζμπουν
ιχουσ τα

Μικρόφωνο
Εκτυπωτι
Οκόνθ
Ηχεία

Μονάδεσ Ειςόδου: Από τισ μονάδεσ ειςόδου
ειςάγουμε τα δεδομζνα μέςα ςτον υπολογιςτι.

Μονάδεσ Εξόδου: Από τισ μονάδεσ εξόδου
βγαίνουν οι πλθροφορίεσ έξω από τον υπολογιςτι
προσ εμάσ.

Χάρτθσ εννοιών για τισ Μονάδεσ Αποκθκευτικών Μζςων

Μζςα Αποκικευςθσ
Χωρίηονται ςε

Εξωτερικά

Εςωτερικά

Συνδζονται εξωτερικά με τθν
Κεντρικι Μονάδα

Βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ
Κεντρικισ Μονάδασ

Εξωτερικόσ
ςκλθρόσ δίςκοσ

Σκλθρόσ δίςκοσ
Οδθγόσ
διςκζτασ

Χωρίηονται ςε αυτοφσ που
λειτουργοφν

Οδθγόσ ανάγνωςθσ–
- εγγραφισ CD-DVD
Με θλεκτρικό
ρεφμα

Σκλθρόσ Δίςκοσ – (εςωτερικόσ): Ο εςωτερικόσ
ςκλθρόσ δίςκοσ είναι απαραίτθτθ μονάδα
αποκικευςθσ, αφοφ ς’ αυτόν εγκακιςτοφμε το
λειτουργικό μασ ςφςτθμα και όλα τα προγράμματα
με τα οποία κα λειτουργιςει ο υπολογιςτισ.

Ο ςκλθρόσ δίςκοσ ζχει τθ μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα
από όλα τα μζςα αποκικευςθσ

Flash USB

Εξωτερικόσ οδθγόσ
ανάγνωςθσ –
- εγγραφισ CD-DVD

Χωρίσ θλεκτρικό
ρεφμα

Οδθγόσ ανάγνωςθσ CD – DVD – (εςωτερικόσ) : είναι
απαραίτθτοσ για τθ λειτουργία του υπολογιςτι μασ,
γιατί το λειτουργικό ςφςτθμα το οποίο είναι το
πρόγραμμα με το οποίο γίνεται θ εκκίνθςθ του
υπολογιςτι μασ είναι γραμμζνο ςε CD και από εκεί το
εγκακιςτοφμε.

Χωρθτικότθτα ςκλθροφ δίςκου: Ο ςκλθρόσ δίςκοσ, και ο εςωτερικόσ αλλά και ο εξωτερικόσ,
ζχει τθ μεγαλφτερη χωρθτικότθτα από όλα τα μζςα αποκικευςθσ

Είδθ υπολογιςτών

Υπερυπολογιςτζσ
(Supercomputer)
Ερευνθτικά κζντρα κτλ.

Χωρίηονται ςε

Υπολογιςτζσ Παλάμθσ
(Palmtop)
Μικρό μζγεκοσ

Μεγάλα Συςτιματα
(Mainframes)
Τράπεηεσ, βιομθχανίεσ κτλ.
Προςωπικοί υπολογιςτζσ
(Personal Computer – PC)
Οικιακι χριςθ, ςχολεία, κτλ.

1.
2.
3.

4.

Υπολογιςτισ γραφείου

Φορθτόσ Υπολογιςτισ – Laptop

•Χρειάηεται ρεφμα για να λειτουργιςει
•Δεν μεταφζρεται εφκολα

•Ζχει επαναφορτιηόμενθ μπαταρία
•Μεταφζρεται εφκολα

Κατάταξη κατά ςειρά μεγέθουσ (από το μεγάλο προσ το μικρό)
Υπερυπολογιςτέσ
Μεγάλα Συςτήματα
Προςωπικοί Υπολογιςτέσ
a. Υπολογιςτέσ Γραφείου
b. Φορητοί υπολογιςτέσ
Υπολογιςτέσ παλάμησ (Palmtop)

