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Ενότητα 1.6 
 

 

 

Το Λογισµικό του υπολογιστή και οι 
βασικές κατηγορίες Εφαρµογών 

 

 
Πώς µπορώ να εγκαταστήσ  ω

και να δω την εφαρµογ  ή
επίδειξης που υπάρχει στο C D
του τελευταίου τεύχους το  υ

σα;

ώς
ω
τ

,
ο

ου;

σω
ρη
σε;

 να
τα
να;

Ειδικοί Στόχοι 
 

Οι επιµορφούµενοι πρέπει …   

      

      

     

Να γνωρίζουν το ρόλο του λογισµικού συστήµατος  

Να γνωρίζουν το ρόλο του λογισµικού εφαρµογών  

Να µπορούν να εγκαταστήσουν (τυπική εγκατάσταση) ένα
λογισµικό. 
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περιοδικού που αγόρα  

Αν δεν µου αρέσει, π  
µπορώ να την αφαιρέσ

ώστε να µην  πιάνει χώρο σ
   

 
δίσκο µ

Πότε πρέπει να  αναβαθµί  
ένα λογισµικό µε τη νεότε   
έκδοση που κυκλοφόρη  

Πότε επιτρέπεται 
επεξεργάζοµαι ευαίσθη 
προσωπικά δεδοµέ 
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 Σ. Παπαδάκης – Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ
Το Λογισµικό µέρος του υπολογιστή 
Όπως είχαµε συζητήσει στην πρώτη ενότητα, κάθε υπολογιστικό 
σύστηµα αποτελείται από δύο βασικά µέρη, το υλικό και το 
λογισµικό. Λογ σµικό είναι το σύνολο των προγραµµάτων που 
χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο και την καθοδήγηση του υλικού 
µέρους. 

ι

 

Όταν το PC σας είναι κλειστό, είναι µια νεκρή συλλογή από 
κοµµάτια µετάλλου, πλαστικού και λεπτά φύλλα σιλικόνης. Όταν 
όµως τον ανοίγετε, µια µικρή ηλεκτρική έκρηξη (περίπου 3-12 
Volts) αρχίζει µια σειρά γεγονότων που «µαγικά» δίνει ζωή σε όλα 
τα κοµµάτια της συλλογής αυτής. Παρόλα αυτά, το PC είναι ακόµα 
«κουτό» και δεν µπορεί να κάνει τίποτα χρήσιµο. Έτσι λοιπόν 
αναπτύχθηκε το Λογισµικό (προγράµµατα - οδηγίες προς τον υπο-
λογιστή), που αναλαµβάνει να κάνει χρήσιµο τον υπολογιστή σας. 

 

Το Λογισµικό µέρος του υπολογιστή είναι αυτό που δίνει «ζωή» 
στα µηχανήµατα. Είναι οδηγίες (µεταγλωττισµένες στη γλώσσα του 
υλικού) για το τι πρέπει να κάνει το υλικό, ώστε να γίνει η εργασία 
που θέλουµε. Οι οδηγίες (πρόγραµµα) αυτές γράφονται από τον 
άνθρωπο (προγραµµατιστής) σε ειδικές γλώσσες (γλώσσες προ-
γραµµατισµού) που µοιάζουν µε την ανθρώπινη φυσική γλώσσα 
(ιδιαίτερα την αγγλική) και στη συνέχεια µεταφράζονται στη 
γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής (γλώσσα µηχανής).  

Ο απλός χρήστης δε 
χρειάζεται πλέον να γνωρίζει 
προγραµµατισµό. Οι 
επιστήµονες και οι εταιρείες 
λογισµικού αναπτύσσουν 
ειδικές εφαρµογές που είναι 
αρκετά φιλικές προς το 
µέσο άνθρωπο και 
µπορούµε να κάνουµε τη 
δουλειά µας πιο εύκολα. 

 

Κατηγορίες Λογισµικού  
Υπάρχουν πολλά είδη λογισµικού που δηµιουργούνται, για να 
καλύψουν τις ανάγκες µας. Μπορούµε να ταξινοµήσουµε το 
λογισµικό σε τέσσερις (4) βασικές  κατηγορίες: 

 Λογισµικό συστήµατος 

 Λογισµικό ανάπτυξης  

 Βοηθητικό λογισµικό 

 Λογισµικό εφαρµογών 

 

Το Λογισµικό συστήµατος 
Η βάση του Λογισµικού είναι το Λειτουργικό Σύστηµα (Operating 
System) που ελέγχει τη συνολική δραστηριότητα του υπολογιστή 
σας. Τα Windows σήµερα κυριαρχούν περίπου στο 80% των 
προσωπικών υπολογιστών, αλλά υπάρχουν και άλλα Λ.Σ. όπως τα: 
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Linux, Unix, MacOS, Solaris.  Με ένα κλικ του ποντικιού σας 
δεκάδες εντολές εισέρχονται στον υπολογιστή σας, κάνοντας το 
υλικό να δουλέψει. 

 

Το Λογισµικό ανάπτυξης λογισµικού 
Είναι το λογισµικό που µας είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία 
νέου λογισµικού και εφαρµογών. Αυτό περιλαµβάνει τις γλώσσες 
προγραµµατισµού (BASIC, C, PASCAL, PROLOG, LISP, FORTRAN, 
COBOL,…) και τα αντίστοιχα προγράµµατα µετάφρασης και 
µεταγλώττισής τους στις διάφορες πλατφόρµες υπολογιστών. 

 

Το Βοηθητικό Λογισµικό  
Είναι προγράµµατα – εργαλεία που υποβοηθούν τη γενικότερη 
λειτουργία και επεκτείνουν τις δυνατότητες του λειτουργικού 
συστήµατος. Αρκετά από αυτά συχνά ενσωµατώνονται στις 
επόµενες εκδόσεις του λειτουργικού συστήµατος. Τα προγράµµατα 
αυτά κάνουν ελέγχους, συµπιέζουν αρχεία, δηµιουργούν αντίγραφα 
ασφαλείας και εκτελούν ορισµένες εργασίες ταχύτερα και 
αποτελεσµατικότερα. 

Για την εγκατάσταση ή 
απεγκατάσταση ενός 
προγράµµατος, οι 

σύγχρονες εφαρµογές 
το-
για 
ων 
 το 
νά 
ιχο 
µα 
ης 

 

Το Λογισµικό Εφαρµογών 
Είναι ολοκληρωµένα προγράµµατα εξειδικευµένα για συγκεκριµένα 
είδη εργασιών.  

Με τα προγράµµατα αυτά µπορούµε να κάνουµε: Επεξεργασία 
Κειµένου, Επεξεργασία Εικόνας, ήχου, video, Φύλλα Υπολογισµών, 
∆ιαχείριση Βάσεων ∆εδοµένων, Παρουσιάσεις), παιχνίδια, Εγκυκλο-
παίδειες, προγράµµατα περιήγησης στο διαδίκτυο (Φυλλοµετρητές 
- browsers), Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου και άλλα. 

 

Προσθήκη ή αφαίρεση ενός προγράµµατος  
Ανοίξτε το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου.  Αφού το εµφανίσετε, 
κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της Προσθαφαίρεσης προγραµ-
µάτων, για να εµφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: 
Προσθαφαίρεση προγραµµάτων.  Στη συνέχεια ακολουθήστε 
όποιο από τα παρακάτω βήµατα σας είναι απαραίτητο. 

 
 Προσθήκη νέου προγράµµατος. Για να προσθέσετε ένα 
νέο πρόγραµµα, στην κάρτα Εγκατάσταση/κατάργηση, 
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κάντε κλικ στο κουµπί <Εγκατάσταση…>.  Ακολουθεί ένα 
παράθυρο διαλόγου που σας προτείνει να εισαγάγετε την 
πρώτη δισκέτα ή το CD για την εγκατάσταση του προγράµ-
µατος και να κάνετε κλικ στο κουµπί <Επόµενο >. Θα 
πρέπει να αναζητήσετε στη δισκέτα ή το CD ένα εκτελέσιµο 
αρχείο που θα ονοµάζεται Setup ή Install. Αφού το βρείτε, 
κάντε κλικ επάνω του και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί 
<Άνοιγµα>. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα αρχίζει η εγκατά-
σταση του προγράµµατος και ανάλογα µε τον όγκο του θα 
κρατήσει λίγα λεπτά. Ακολουθήστε τα βήµατα που σας ορίζει 
µέχρι να ολοκληρωθεί και δείτε το µήνυµα ότι «Η εγκατά-
σταση ολοκληρώθηκε µε επιτυχία». Εικόνα 1.6.1: Εγκατάσταση – 

  Κατάργηση εφαρµογών
 
 Κατάργηση υπάρχοντος προγράµµατος.  Για να 
καταργήσετε ένα ήδη υπάρχον πρόγραµµα από το σύστηµά 
σας, πρέπει αυτό να έχει σχεδιασθεί για τα Windows και να 
έχει εγκατασταθεί µε την προηγούµενη διαδικασία.  Στην 
περίπτωση αυτή αναζητήστε το στη λίστα, που βλέπετε, των 
εγκατεστηµένων προγραµµάτων, κάντε κλικ επάνω του και 
στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί <Προσθαφαίρεση…>. 
Τότε θα εµφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα σας ζητά 
να επιβεβαιώσετε, αν 
θέλετε να καταργήσετε 
το συγκεκριµένο πρό-
γραµµα και µαζί όλες τις 
συνιστώσες του.  Κάντε 
κλικ στο κουµπί <Ναι> 
και σε λίγα δευτερόλε-
πτα το πρόγραµµα θα 
έχει καταργηθεί από το 
δίσκο. Υπάρχει βέβαια το 
ενδεχόµενο να χρειά-
ζεται και η δισκέτα ή το 
CD εγκατάστασης, προκειµένου να γίνει η κατάργησή του, 
πράγµα όµως που είναι εξαιρετικά σπάνιο. 

Η κατάργηση µιας 
εφαρµογής πρέπει να 
γίνεται µε την 
προσθαφαίρεση 

 τη 
ου 
ό 
ν 

, 

 

 
 Τροποποίηση υπάρχοντος προγράµµατος. Για να 
τροποποιήσετε ένα ήδη εγκατεστηµένο πρόγραµµα, πρέπει 
προγραµµάτων και όχι µε
διαγραφή του φακέλου, π
περιέχει τα αρχεία της, απ
το δίσκο σας, αφού µε τη
εγκατάσταση της εφαρ-
µογής έχουν ενηµερωθεί 
πολλά αρχεία του 
Λειτουργικού συστήµατος
τα οποία και πρέπει να 
ενηµερωθούν πάλι για την
απεγκατάσταση. 
πρώτα από όλα να µπορεί αυτό να τροποποιηθεί (Microsoft 
Office). Στην περίπτωση αυτή, όταν πατήσετε το κουµπί 
<Προσθαφαίρεση…>, θα σας δώσει τη δυνατότητα είτε να 
το καταργήσετε, όπως προηγουµένως, είτε να τροποποιήσετε 
τα εγκατεστηµένα του στοιχεία.  
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Σε αυτή την περίπτωση, προκειµένου να γίνει κατάργηση ή 
τροποποίησή του, χρειάζεται και η δισκέτα ή το CD 
εγκατάστασης και µάλιστα στην ίδια θέση από την οποία
έγινε η εγκατάσταση.  

   
  

 

 

Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows 
Για να προσθέσετε ή αφαιρέσετε στοιχεία των Windows, πρέπει 
να ανοίξετε το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου, όπως το κάνατε 
και προηγουµένως. Αφού το εµφανίσετε, κάντε διπλό κλικ στο 
εικονίδιο της Προσθαφαίρεσης προγραµµάτων, για να εµφανίσετε 
το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Προσθαφαίρεση προγραµ-
µάτων. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Εγκατάσταση
των Windows. Τότε αµέσως εµφανίζεται µια καρτέλα για να σας 
δείξει ότι η Εγκατάσταση αναζη-
τά ποια στοιχεία των Windows 
είναι ήδη εγκατεστηµένα. Μετά 
από αυτό εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο διαλόγου, στο πεδίο 
Στοιχεία: του οποίου, φαίνονται τα εγκατεστηµένα στοιχεία των 
Windows. Αν το πλαίσιο ελέγχου είναι λευκό και µέσα υπάρχει το 
σηµάδι επιλογής , σηµαίνει ότι όλα τα στοιχεία της επιλογής 
αυτής έχουν εγκατασταθεί, ενώ, αν αυτό είναι σκιασµένο, δείχνει 
ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν είναι εγκατεστηµένα. 
Ακολούθως και στο πεδίο Στοιχεία:, κάντε κλικ στο στοιχείο που 
θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε, και στη συνέχεια:  

 

Για να προσθέσετε όλα τα τµήµατα ενός στοιχείου, επιλέξτε το 
πλαίσιο ελέγχου του για να εµφανιστεί το σηµάδι επιλογής .  

 

 

 

Για να καταργήσετε όλα τα τµήµατα ενός στοιχείου, 
καταργήστε το σηµάδι επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου του.  Εικόνα 1.6.2: Προσθαφαίρεση

στοιχείων των Windows 
 

Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε ορισµένα τµήµατα του 
στοιχείου, κάντε κλικ στο κουµπί Λεπτοµέρειες και έπειτα 
επιλέξτε ή καταργήστε το σηµάδι επιλογής από τα πλαίσια 
ελέγχου αυτών των τµηµάτων.  

 

Στο τέλος, κάντε κλικ δύο φορές στο κουµπί <ΟΚ>. Τότε θα σας 
ζητηθεί να ορίσετε την τοποθεσία που βρίσκονται τα αρχεία 
εγκατάστασης (.cab) των Windows. Αυτά συνήθως βρίσκονται σε 
έναν ειδικό κατάλογο στο δίσκο ή σε κάποιο CD-ROM. Αφού 
ορίσετε την τοποθεσία και κάνετε κλικ στο κουµπί <ΟΚ>, θα 
αρχίσει η εγκατάσταση ή η κατάργηση των στοιχείων που 
επιλέξατε και η οποία θα ολοκληρωθεί σε λίγα δευτερόλεπτα. 
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Προσοχή ! Μήπως ο υπολογιστής σας έχει … ιό; 
Όταν ο υπολογιστής σας αποκρίνεται µε αργό ή και µυστήριο 
τρόπο, που δεν το έκανε προηγουµένως, τότε ίσως είναι ώρα να 
τον ελέγξετε για πιθανή ύπαρξη ιών στους δίσκους του. Καλό είναι 
να το κάνετε αυτό σε τακτά χρονικά διαστήµατα, έστω και αν δεν 
έχετε συµπτώµατα, γιατί µην ξεχνάτε ότι έχετε ξοδέψει πολλές 
εργατοώρες για τη δουλειά που έχετε στο δίσκο σας. 

 

Υπάρχουν πολλά προγράµµατα προστασίας από τους ιούς. Στη 
συνέχεια θα γνωρίσουµε δύο από τα δηµοφιλέστερα. 

 

Το πρόγραµµα Norton Antivirus. Όταν εγκαθιστάτε το 
πρόγραµµα Norton AntiVirus και δέχεστε τις επιλογές του, τότε ο 
υπολογιστής σας είναι ασφαλής.  Σαν ένα µέρος της εγκατάστασης, 
ο υπολογιστής σας ελέγχεται για την ύπαρξη ιών.  Αυτόµατα 
ελέγχει τον τοµέα εκκίνησης (Boot Sector) του υπολογιστή σας 
για ιούς, τη στιγµή που εκκινεί το σύστηµα. Ελέγχει τα προ-
γράµµατα για ιούς τη 
στιγµή που αυτά χρησιµο-
ποιούνται, ψάχνει σε όλους 
τους δίσκους για την 
ύπαρξη ιών µια φορά την 
εβδοµάδα και παρακολουθεί 
τον υπολογιστή σας για 
κάθε δραστηριότητά του, 
που θα µπορούσε να ήταν 
έργο κάποιου ιού. Επίσης, ελέγχει τα αρχεία που κατεβάζετε 
(download) από το Internet και τέλος ελέγχει τις δισκέτες σας 
για ιούς στο Boot Sector, όταν τις χρησιµοποιείτε.  Με το 
πρόγραµµα Norton AntiVirus, µπορείτε να ελέγξετε αρχεία, 
φακέλους ή δίσκους για ιούς και είστε σίγουροι ότι τα αρχεία µε 
τους ιούς θα οδηγηθούν στο Κέντρο Έρευνας Ιών της εταιρείας 
Symantec (SARC), θα αναλυθούν και τα αποτελέσµατα θα σας 
ανακοινωθούν µέσα σε επτά ηµέρες. Το σηµαντικότερο χαρακτη-
ριστικό του είναι ότι το πρόγραµµα αυτό µπορείτε να το ενηµερώ-
νετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα µέσω του Internet, µε τη δια-
δικασία Live Update που διαθέτει και να κατεβάζετε τις πλέον 
τελευταίες εκδόσεις του. 

Μπορείτε να κατεβάσετε (download) την έκδοση περιορισµένης 
χρήσης (shareware), από την παρακάτω διεύθυνση: 

http://www.symantec.com/shop_trialware.html 
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Για να ελέγξετε το δίσκο σας για ιούς :  

 Κάντε κλικ στο κουµπί <Έναρξη>,  

 Οδηγήστε το δείκτη σας στην επιλογή Προγράµµατα, 
στη συνέχεια στην επιλογή Norton AntiVirus και, τέλος, 
κάντε κλικ στην επιλογή Norton AntiVirus 2002. 

Εικόνα 1.6.3: Πρόοδος  

ελέγχου για την ύπαρξη ιών    

 

 Στο παράθυρο που εµφανίζεται κάντε κλικ στο κουµπί 
<Scan for Viruses> και στο πεδίο Scans επιλέξτε αυτό 
που θέλετε και  

 Κάντε κλικ στο κουµπί <Run Scan Now>.   

 

Το παράθυρο που βλέπατε, ελαχιστοποιείται και αρχίζει ο έλεγχος, 
πρώτα στο Boot Sector, στη συνέχεια πάει στην κύρια µνήµη και 
έπειτα στη µονάδα δίσκου που επιλέξατε. Η καταγραφή των 
συµβάντων γίνεται στο διπλανό παράθυρο, όπου φαίνεται ότι ο 
έλεγχος περνάει διαδοχικά από όλα τα αρχεία του δίσκου. Μόλις 
τελειώσει ο έλεγχος, έχετε τη δυνατότητα να τυπώσετε ένα report 
του ελέγχου που έγινε. Κάντε κλικ στο κουµπί <Close>, για να 
κλείσετε το παράθυρο. 

 

Το πρόγραµµα McAfee Antivirus. Ένα εξίσου δηµοφιλές 
πρόγραµµα προστασίας του υπολογιστή σας από τους ιούς είναι και 
το McAfee. Μπορείτε να προµηθευτείτε το πρόγραµµα αυτό από 
το εµπόριο µε πολύ µικρό κόστος, αλλά και να κατεβάσετε 
(download) από το Internet την έκδοση περιορισµένης χρήσης 
του, που είναι δωρεάν. Ο τρόπος µε τον οποίο προστατεύει το 
πρόγραµµα αυτό τον υπολογιστή σας, είναι περίπου ο ίδιος µε 
αυτόν του προηγούµενου προγράµµατος, ελέγχει τον τοµέα 
εκκίνησης (Boot Sector) του υπολογιστή σας τη στιγµή που αυτός 
εκκινεί, ελέγχει τη δισκέτα, όταν αυτή χρησιµοποιείται από τον 
οδηγό της και ακόµη σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ελέγχει το 
δίσκο σας µε το πρόγραµµα VShield, που «τρέχει» στη µνήµη του 
υπολογιστή σας.  

Ακόµη µε την εγκατάσταση του προγράµµατος, µπορείτε να 
κατασκευάσετε µια δισκέτα «κινδύνου» (Emergency Disk) µε 
την οποία µπορεί να εκκινήσει το σύστηµά σας, ακόµη και αν είναι 
προσβεβληµένο από κάποιο άγνωστο ιό. 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε (download) την έκδοση περιορισµένης 
χρήσης (shareware), από την παρακάτω διεύθυνση: 

http://download.mcafee.com/eval/evaluate2.asp 
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Για να εκκινήσετε το πρόγραµµα McAfee:  

 Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη.  

 Οδηγήστε το δείκτη σας στην επιλογή Προγράµµατα, στη 
συνέχεια στην επιλογή McAfee VirusScan και, τέλος, κάντε 
κλικ επάνω στην επιλογή McAfee VirusScan Central.   

Εάν προσβληθεί ο 
υπολογιστής σας από κάποιο 
άγνωστο ιό, που δεν µπορεί 
να καθαρισθεί από το 
πρόγραµµα, µπορείτε να 
στείλετε το αρχείο αυτό 
στην αρµόδια υπηρεσία της 
εταιρείας (McAfee Labs 
Anti-Virus Emergency 
Response Team) και έτσι 
να βοηθήσετε στην 
αντιµετώπισή του και στην 
καταχώρηση του ιού στη 
σχετική Βάση δεδοµένων. 

 Τότε εµφανίζεται το διπλανό 
παράθυρο στο οποίο και 
πρέπει να κάνετε κλικ στο 
κουµπί <Scan>, για να 
ξεκινήσει ο έλεγχος του 
σκληρού σας δίσκου. 

 

 

Πνευµατικά δικαιώµατα  
Tα δικαιώµατα (copyright) κάθε δηµιουργού ενός πνευµατικού 
έργου (βιβλίο, πρόγραµµα υπολογιστή, πίνακας ζωγραφικής, 
µουσικό κοµµάτι κλπ) τα οποία ο νόµος προστατεύει από τη 
δηµιουργία παράνοµων αντιγράφων ή την παράνοµη εγκατάσταση, 
πώληση ή ενοικίαση. Όταν αγοράζετε ένα λογισµικό, αυτό 
συνοδεύεται από µια άδεια χρήσης (licence) η οποία συνήθως 
περιλαµβάνει ένα συµβόλαιο ή συµφωνητικό αποδοχής των όρων 
του δηµιουργού του προγράµµατος και έναν κωδικό εγκατάστασης. 
Η προστασία ενός λογισµικού επισηµαίνεται συνήθως και µε το 
σύµβολο του Copyright © ακολουθούµενο από τα στοιχεία του 
δηµιουργού ή του κατόχου των πνευµατικών δικαιωµάτων. Με τον 
τρόπο αυτό προστατεύονται οι δηµιουργοί Λογισµικού, από την 
πειρατεία των προϊόντων τους. 

Όταν αγοράζετε ένα 
λογισµικό, συµπληρώνετε 
µια άδεια χρήσης 
(Registration card) και τη 
στέλνετε στην εταιρεία 
κατασκευής. Εάν έχετε 
Internet, αυτό µπορεί να 
γίνει και on-line. 

 

Άδεια χρήσης λογισµικού 
Για να χρησιµοποιήσετε ένα λογισµικό, πρέπει να το έχετε 
προµηθευτεί από το εµπόριο ή να διαθέτετε µια ειδική έκδοσή του, 
όπως έκδοση επίδειξης (Demo), έκδοση ελεύθερης χρήσης 
(Freeware) ή έκδοση περιορισµένης χρήσης (Shareware). Κατά 
τη διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητηθεί ο κωδικός Key, που 
συνήθως είναι γραµµένος στο κουτί του CD ή στην άδεια 
χρήσης. Οι όροι χρήσης διαφέρουν από πρόγραµµα σε 
πρόγραµµα. Άλλα προγράµµατα απαιτούν άδεια ανά χρήστη και 
άλλα ανά υπολογιστή που εγκαθίσταται το πρόγραµµα. 
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∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα  
Με το λογισµικό κρατάµε συχνά πληροφορίες που αφορούν 
δεδοµένα διαφόρων προσώπων (καθηγητών, µαθητών, εργαζοµέ-
νων κτλ). ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα χαρακτηρίζεται κάθε 
πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, του οποίου η 
ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να προσδιορισθεί άµεσα ή έµµε-
σα από στοιχεία που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του, από 
φυσική, βιολογική, ψυχολογική, οικονοµική, πολιτιστική ή 
κοινωνική άποψη. 

 

http://www.parliament.gr/gr/organosi%20&%20leitourgia/kanonismos
-syntagma/syntagma.htm 

 

Σύµφωνα µε την τελευταία αναθεώρηση του συντάγµατος της 
Ελλάδας το 2001 στο άρθρο 9Α : «Καθένας έχει δικαίωµα
προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε
ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών δεδοµένων, όπως ο νόµος
ορίζει. Η προστασία  των προσωπικών δεδοµένων διασφαλίζεται
από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως ο
νόµος ορίζει».  

   
     

     
     

       

 

  

Υπεύθυνη για τον έλεγχο και την εποπτεία των αρχείων και της 
νοµιµότητας τους εiναι η ειδική Αρχή Προστασiας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/). Η Αρχή 
αυτή αποτελεί ανεξάρτητη δηµόσια υπηρεσiα µε προϋπολογισµό 
και γραµµατεία, δεν υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο, υπάγεται στον 
υπουργό ∆ικαιοσύνης και τα µέλη της απολαµβάνουν προσωπικής 
και λειτουργικής ανεξαρτησiας.  

 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα διακρίνονται σε απλά και 
ευαίσθητα. Η διάκριση αποβλέπει στην ενισχυµένη προστασlα των 
ευαίσθητων δεδοµένων, όπως οι πληροφορίες πού αφορούν τη 
φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήµατα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε ένωση, 
σωµατείο ή συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεiα, την ερωτική ζωή, 
καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες.  

 

Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαpακτήρα είναι 
απόρρητη. Η επεξεργασία των δεδοµένων αυτών, είτε πρόκειται για 
δηµόσια είτε για ιδιωτικά αρχεία, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις και 
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για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Τα ευαίσθητα δεδοµένα 
τυγχάνουν ειδικής προστασίας και απαγορεύεται η συλλογή και η 
επεξεργασία τους, εκτός εάν ο πολίτης έδωσε τη ρητή 
συγκατάθεση του για την επεξεργασία. Η συγκατάθεση του 
φυσικού προσώπου, στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, που θα 
αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας, είναι σύµφωνα µε το νόµο 
απαραίτητη.  

 

 

∆ραστηριότητα 1.6.1 

Προστασία από ιούς µε πρόγραµµα περιορισµένης χρήσης    

 

      
        

       
        

 

Ανακαλύψτε στο διαδίκτυο ή στα CDs των περιοδικών πληροφορικής µια
έκδοση περιορισµένης χρήσης ενός γνωστού προγράµµατος προστασίας από
τους ιούς.  Εγκαταστήστε την στον υπολογιστή σας.  Στη συνέχεια εκτελέστε
το και ελέγξτε το δίσκο σας αν είναι καθαρός. 

Απάντηση 

1. Εντοπίστε στο διαδίκτυο (http://www.symantec.com/shop_trialware.html) ή 
(http://download.mcafee.com/eval/evaluate2.asp) ή σε CD περιοδικού πληρο-
φορικής, τις εκδόσεις περιορισµένης χρήσης για τα πιο δηµοφιλή προγράµµατα 
προστασίας από τους ιούς που υπάρχουν. 

2. Στη συνέχεια κατεβάστε (download) κάποια από τις εκδόσεις αυτές και 
αποθηκεύστε το αρχείο αυτό στο δίσκο σας. Εκτελέστε το και ακολουθήστε τις 
οδηγίες που σας δίνονται, προκειµένου να ελέγξετε το σκληρό σας δίσκο αν έχει 
προσβληθεί από κάποιο ιό. 

3. Αν κατεβάσετε το πρόγραµµα προστασίας McAfee, όταν το εκτελέσετε, θα 
εµφανιστεί το διπλανό παράθυρο, στο οποίο πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί 
<Scan>. 
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4. Τότε θα ερωτηθείτε για το 
ποια µονάδα δίσκου θέλετε 
να εξετάσετε, οπότε την 
ορίζετε και µε κλικ στο 
κουµπί <Scan now> 
αρχίζει ο έλεγχος του δίσκου 
σας. 

5. Αν κατεβάσετε το 
πρόγραµµα προστασίας 
Norton Antivirus, όταν το 
εκτελέσετε θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, στο οποίο πρέπει να κάνετε 
κλικ στο κουµπί <Scan for viruses> 
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6. Τότε θα ερωτηθείτε για το ποια µονάδα δίσκου θέλετε να εξετάσετε, οπότε την 
ορίζετε και µε κλικ στο κουµπί <Run Scan Now> αρχίζει ο έλεγχος του δίσκου 
σας. 

7. Παρατηρήστε ότι κάθε φορά 
που θα χρησιµοποιείτε κάποιο 
από τα προγράµµατα 
περιορισµένης χρήσης, ένα 
µήνυµα θα σας προειδοποιεί για 
το υπόλοιπο των ηµερών που 
µπορείτε ακόµη να 
χρησιµοποιήσετε ελεύθερα το 
πρόγραµµα αυτό. 

 

 

∆ραστηριότητα 1.6.2 

   

        

Προστασία από το νόµο του λογισµικού του υπολογιστή µου 

 
Ποια είναι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που έχω ως νόµιµος χρήστης
κάποιου λογισµικού; 

 
Απάντηση 

1. Το λογισµικό των υπολογιστών προστατεύεται από το νόµο και τις διεθνείς 
συνθήκες περί πνευµατικών δικαιωµάτων, καθώς και από άλλους νόµους και 
συνθήκες που αφορούν τα πνευµατικά δικαιώµατα.  

2. Ο νόµος για τα πνευµατικά δικαιώµατα και οι άλλοι νόµοι περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας σε πολλές χώρες προστατεύουν τα δικαιώµατα ενός ιδιοκτήτη ενός 
λογισµικού, παρέχοντας στον ιδιοκτήτη έναν αριθµό αποκλειστικών δικαιωµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος της αναπαραγωγής ή της 
«αντιγραφής» του λογισµικού. Η αντιγραφή λογισµικού, χωρίς την άδεια του 
ιδιοκτήτη αποτελεί «παραβίαση του πνευµατικού δικαιώµατος» και ο νόµος 
προβλέπει ποινές για τους παραβάτες. 

3. Μπορείτε να δηµιουργήσετε «αντίγραφο» ενός προγράµµατος στις εξής 
περιπτώσεις:  

4. Όταν φορτώνετε το λογισµικό στην προσωρινή µνήµη RAM του υπολογιστή σας, 
εκτελώντας το πρόγραµµα από µια δισκέτα, ένα CD-ROM ή άλλα αποθηκευτικά 
µέσα. 

5. Όταν αντιγράφετε το λογισµικό σε αποθηκευτικά µέσα, όπως σε µια δισκέτα ή 
στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. 

6. Όταν εκτελείτε το πρόγραµµα στον υπολογιστή σας από ένα διακοµιστή δικτύου 
στον οποίο είναι µόνιµα εγκατεστηµένο ή αποθηκευµένο. 

7. Σχεδόν κάθε λογισµικό υπολογιστή που διατίθεται για εµπορική χρήση συνο-
δεύεται άµεσα ή έµµεσα από άδεια του ιδιοκτήτη των πνευµατικών δικαιωµάτων 
–εκδότη του λογισµικού– για χρήση εκ µέρους του πελάτη µέσω µιας µορφής 
σύµβασης που αποκαλείται «Άδεια Τελικού Χρήστη» (γνωστή ως ΑΤΧ).  
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∆ραστηριότητα 1.5 

 

      
       

 t      
          

       

Έλεγχος για «ιούς».  Αποσυµπίεση αρχείου στο δίσκο. 

Ένας φίλος, σας έδωσε δισκέτα µε το αρχείο εικόνας «Σύνθεση.zip» σε
συµπιεσµένη µορφή.  Ελέγξτε το για ύπαρξη ιών. ∆ηµιουργήστε ένα φάκελο
µε όνοµα «1- emp» µέσα στο φάκελο «Τα έγγραφά µου» και αντιγράψτε
το εκεί από τη δισκέτα. Αποσυµπιέστε το αρχείο και αποθηκεύστε το στον
ίδιο φάκελο.  Εκτελέστε το αρχείο, για να το δείτε και ίσως το αλλάξετε. 

 

Απάντηση 
1. Βάλτε τη δισκέτα στον οδηγό (Α:). Από το κουµπί <Έναρξη> ανοίξτε το 

κεντρικό µενού των Windows και σύρατε διαδοχικά το δείκτη του ποντικιού 
πάνω στη λέξη Προγράµµατα και στο νέο µενού που αναδύεται, κάντε κλικ 
στην εφαρµογή για την αντιµετώπιση ιών που έχετε εγκαταστήσει. Σίγουρα θα 
υπάρχει κουµπί <Scan…> και τρόπος, για να επιλέξετε τη δισκέτα (Α:). Κάντε 
κλικ στο κουµπί <Scan…> και σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχει ελεγχθεί η δισκέτα 
σας και αν έχει ιό, σχεδόν σίγουρα θα έχει καθαρισθεί. 

2. Εκκινήστε τον Εξερευνητή των Windows και µόλις εµφανισθεί το παράθυρό του, 
κάντε κλικ επάνω στη ∆ισκέτα 3,5 (Α:) στο αριστερό µέρος του παραθύρου. Στο 
δεξιό µέρος του παραθύρου, θα εµφανισθούν τα περιεχόµενα της δισκέτας, που 
θα περιέχουν και το αρχείο «Σύνθεση.zip». Κάντε δεξί κλικ επάνω στο αρχείο 
και στο µενού συντοµίας που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.   

3. Κάντε κλικ στο φάκελο «Τα έγγραφά µου» στο αριστερό µέρος του παραθύρου 
και επιλέξτε το µενού Αρχείο ∆ηµιουργία Φάκελος.  Αµέσως θα εµφανισθεί 
το εικονίδιο ενός νέου φακέλου στο δεξιό µέρος του παραθύρου.  Κάντε δεξί κλικ 
επάνω του και στο µενού που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην εντολή 
Μετονοµασία.  Ονοµάστε τον «1-temp».  

4. Κάντε πάλι δεξί κλικ επάνω στο φάκελο «1-temp» και στο µενού συντοµίας που 
εµφανίζεται, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση. Το αρχείο «Σύνθεση.zip» 
βρίσκεται πλέον στον φάκελο «1-temp» που δηµιουργήσατε. Κάντε διπλό κλικ 
επάνω του.  

5. Θα ανοίξει το επόµενο παράθυρο, µέσα στο 
οποίο φαίνεται το αρχείο «Σύνθεση.bmp», 
καθώς και το ποσοστό συµπίεσης που 
υπέστη.  Αν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο 
αυτό, θα φορτωθεί η εφαρµογή της 
Ζωγραφικής µαζί µε το αρχείο αυτό. Αν θέλετε, µπορείτε να το τροποποιήσετε 
και να το αποθηκεύσετε πάλι. 
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  ΑΣΚΗΣΕΙΣ   
Άσκηση 1.6.1 

∆ηµιουργήστε στις σηµειώσεις σας δύο στήλες. Στην πρώτη στήλη να
γράψετε τις βασικές κατηγορίες εφαρµογών λογισµικού που γνωρίζετε και
στη δεύτερη στήλη γράψτε τα ονόµατα λογισµικού που έχετε ακούσει ή
έχετε δει ότι κυκλοφορούν στην αγορά και ανήκουν στην αντίστοιχη
κατηγορία π χ. 

       
        

           
         

 .

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 

 Επεξεργαστής Κειµένου WordPad 
  Word 
  Word Perfect 
 
 Επεξεργασία Εικόνας Photoshop 
  Paint Shop 

 

Άσκηση 1.6.2 

     :
 

 

Προσθέστε τα παρακάτω νέα στοιχεία στα Windows  «Πίνακας Χαρακτήρων» 
και «Προβολή Προχείρου», «Πολύγλωσση υποστήριξη – Κεντροευρωπαϊκές». 

Άσκηση 1.6.3 

       
 

Εγκαταστήστε µια εφαρµογή Λογισµικού σε έκδοση επίδειξης, δείτε τη και
αφαιρέστε την.  

 

Άσκηση 1.6.4 

      
    

      
   

Βρείτε από κάποιο CD περιοδικού πληροφορικής το πρόγραµµα WinZip (ή
χρησιµοποιήστε τη διεύθυνση URL http://www.winzip.com) τη δωρεάν
έκδοση περιορισµένης διάρκειας, εγκαταστήστε τη στο δίσκο σας, για να
συµπιέζετε και αποσυµπιέζετε αρχεία. 

 

Άσκηση 1.6.5 

          
   

Βάλτε τη δισκέτα που φέρατε από άλλον υπολογιστή στον οδηγό δισκέτας
και ελέγξτε την για ιούς, πριν τη χρησιµοποιήσετε.  
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∆ραστηριότητες - Οµαδικές Εργασίες 
 

«Παρουσίαση-εγκατάσταση µικρών χρήσιµων προγραµ-
µάτων-εργαλείων». 

 

  ι
 

    ι

 

Θέµατα για συζήτηση 
 

«∆ιαφορετικές εκδόσεις λογισµικού και αυτοεπ µόρφωση – 
συνεχιζόµενη εκπαίδευση» 
«∆ιαχείριση προσωπικών δεδοµένων στη σχολ κή µονάδα» 
 

 

Ερωτήσεις Εµπέδωσης – Αξιολόγησης 
 

 Τι είναι το λογισµικό; 

 Τι είναι οι ιοί των υπολογιστών; 

 Πώς προφυλάσσονται τα πνευµατικά δικαιώµατα ενός 
λογισµικού; 

 Αναφέρατε τις βασικές κατηγορίες λογισµικού. 

 Πώς προσθέτουµε µια νέα εφαρµογή στον υπολογιστή; 

 Πώς µπορούµε να εγκαταστήσουµε ένα νέο στοιχείο των 
Windows; 

 Εάν κάνουµε έλεγχο ιών σε µια δισκέτα, είµαστε σίγουροι ότι 
δεν υπάρχει ιός σε αυτήν. [Σ ή Λ] 

 Οι Pascal, Fortran, Basic, Logo είναι προγράµµατα εφαρµογών. 
[Σ ή Λ] 

 Το WinZip και το Norton Antivirus είναι βοηθητικά 
προγράµµατα – εργαλεία. [Σ ή Λ] 

 Για να αφαιρέσουµε µια εφαρµογή, εντοπίζουµε το φάκελό της 
στη δενδρική δοµή του δίσκου και τον διαγράφουµε. [Σ ή Λ] 

 Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι βοηθητικό πρόγραµµα -
εργαλείο _______ [α. WinZip, β. MonkeyZip, γ. Windows, δ. Η 
Πασιέντζα] 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΝΟΨΗ  
 

 ∆εδοµένα είναι οποιοδήποτε σύνολο χαρακτήρων, 
αριθµητικών ποσοτήτων, εικόνων, ήχων κτλ., στο οποίο είναι 
δυνατό να δοθεί µια έννοια. Πληροφορία είναι η ερµηνεία 
(σηµασία) που δίνει ο άνθρωπος στα αποτελέσµατα που µας 
δίνει η επεξεργασία των δεδοµένων, για να παίρνει σωστές 
αποφάσεις και να δίνει λύσεις στα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει. Πληροφορική είναι η επιστήµη και η 
τεχνολογία που έχει ως αντικείµενο την έρευνα, συλλογή, 
αποθήκευση, επεξεργασία, παραγωγή και µετάδοση των 
πληροφοριών, χρησιµοποιώντας ως κύριο εργαλείο - µέσο 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο υπολογιστής είναι εργαλείο 
γενικής χρήσης που αποτελείται από ένα σύνολο συσκευών 
(hardware) και το οποίο καθοδηγείται από ένα σύνολο 
λογισµικού (software). Η αποθήκευση των πληροφοριών 
γίνεται σε ψηφιακή µορφή και ο όγκος της µετριέται µε το 
Bit,  Byte και τα πολλαπλάσιά του KB, MB, GB. 

 Οι υπολογιστές λειτουργούν µε δεδοµένα που εισάγονται από 
τις συσκευές εισόδου (πληκτρολόγιο, οδηγοί δίσκων, CD-
ROM, DVD, σαρωτής, µικρόφωνο, …) τα φέρνουν στην κύρια 
µνήµη (RAM, ROM), τα επεξεργάζονται (Επεξεργαστής) και 
µας δίνουν τα αποτελέσµατα τους στις συσκευές εξόδου 
(Οθόνη, εκτυπωτής, ηχεία, …). Για τη µόνιµη αποθήκευση 
στοιχείων και αποτελεσµάτων χρησιµοποιούν την 
περιφερειακή µνήµη (∆ισκέτες, Σκληρούς ∆ίσκους, CDs, …) 

 Το Λειτουργικό Σύστηµα (Λ.Σ.) είναι ένα σύνολο 
προγραµµάτων που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του 
υπολογιστή, αφού ελέγχει, επιβλέπει και συντονίζει τη χρήση 
των µονάδων του από τα διάφορα προγράµµατα εφαρµογών 
του χρήστη. Τα Windows (Παράθυρα) είναι το πιο 
διαδεδοµένο σήµερα Λ.Σ. στο οποίο η επικοινωνία µε το 
χρήστη γίνεται µέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος, το οποίο 
απλοποιεί τη χρήση του υπολογιστή. Οι εφαρµογές και τα 
έγγραφα που δηµιουργούν βρίσκονται σε ανεξάρτητα 
παράθυρα, τα οποία µπορούµε να τοποθετούµε σε διάφορα 
σηµεία στην οθόνη και µε το µέγεθος που θέλουµε. Η 
εισαγωγή στοιχείων εκτός από την πληκτρολόγηση γίνεται 
και µε τη χρήση µενού, χειριστηρίων, κουµπιών και άλλων 
απλών στοιχείων – εργαλείων. 
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 Ο χρήστης µπορεί να προσαρµόζει το περιβάλλον εργασίας 
των Windows και τη λειτουργία των διαφόρων περιφε-
ρειακών συσκευών σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του και τις 
ανάγκες του. 

 Η αποθήκευση των δεδοµένων γίνεται σε αρχεία, τα οποία 
αρχειοθετούνται σε φακέλους και υποφακέλους σε ένα 
ιεραρχικό δενδρικό σύστηµα οργάνωσης. Ο χρήστης µπορεί 
να δηµιουργεί φακέλους και αρχεία, να τα µεταφέρει, να τα 
διαγράφει, να τα αντιγράφει και να τα µετονοµάζει. Σε ειδικές 
περιπτώσεις υπάρχει η ανάγκη να συµπιέσει κάποια αρχεία, 
για να τα µεταφέρει ευκολότερα ή να τα κρατήσει ως 
αντίγραφα ασφαλείας. Με τη χρήση του κάδου ανακύκλωσης 
µπορεί να τοποθετεί τα άχρηστα αρχεία ή φακέλους και να 
έχει τη δυνατότητα επαναφοράς τους πριν την οριστική 
διαγραφή τους. Ο Εξερευνητής των Windows είναι το 
πρόγραµµα που µας δείχνει άµεσα τη θέση κάθε αρχείου 
στην δενδρική δοµή των δίσκων του υπολογιστή µας και τη 
δυνατότητα να διαχειριστούµε τις µονάδες των δίσκων, τα 
αρχεία και τους φακέλους.  

 Λογισµικό είναι το σύνολο των προγραµµάτων που 
χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο και την καθοδήγηση του 
υλικού µέρους. Υπάρχουν πολλά είδη λογισµικού που 
δηµιουργούνται για να καλύψουν τις ανάγκες µας, τα οποία 
ταξινοµούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (συστήµατος, 
ανάπτυξης, βοηθητικό, εφαρµογών). Η προσθήκη ή 
αφαίρεση γίνεται µε ειδικά προγράµµατα προσθαφαίρεσης 
λογισµικού µέσα από αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. Για την 
προστασία του υπολογιστικού µας συστήµατος πρέπει να 
έχουµε εγκαταστήσει και να χρησιµοποιούµε τακτικά ένα από 
τα ειδικά προγράµµατα ελέγχου και προστασίας από τους 
ιούς των υπολογιστών. 
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ  
 

 ∆εδοµένα  

 Πληροφορία 
 Πληροφορική  

 Υπολογιστής  

 Υλικό (Hardware) 

 Λογισµικό (Software) 

 Μνήµη RAM 

 Μνήµη ROM 

 Οθόνη 

 Πληκτρολόγιο 

 Ποντίκι 

 ∆ισκέτα 

 Σκληρός ∆ίσκος 

 ∆ιαµόρφωση δίσκου 

 CD-ROM 

 CD-RW 

 DVD 

 Ηχεία 

 Μικρόφωνο 

 Ψηφιακή Κάµερα 

 Αρχείο 

 Μητρική πλακέτα  

 Επεξεργαστής 

 Κάρτα ήχου 

 Κάρτα δικτύου 

 Επιφάνεια εργασίας 

 Γραµµή εργασιών 

 Προσωπικά δεδοµένα 

 Παράθυρο 

 Bit, Byte, 

 KB, MB, GB 

 Εκτυπωτής  

 Εκτυπωτής ακίδων 

 Εκτυπωτής ψεκασµού 

 Εκτυπωτής Laser 

 Προεπιλεγµένος Εκτυπωτής  

 Εκτυπωτής ∆ικτύου 

 Τοπικό ∆ίκτυο  

 Κοινή χρήση υλικού 

 Προσθήκη Λογισµικού 

 Αφαίρεση Λογισµικού 

 Συµπίεση αρχείων 

 Ιός 

 Αντιµετώπιση ιών 

 Αναλώσιµο  

 Όνοµα χρήστη (User Name) 

 Κωδικός ασφαλείας (Password) 

 Εγχειρίδιο 

 Online Help 

 Αποσυµπίεση αρχείων 

 Στοιχεία των Windows 

 Φάκελος 

 Σαρωτής 

 Ο Υπολογιστής µου 

 Τα έγγραφά µου 

 Συντόµευση 

 Γρήγορη εκκίνηση 

 Παράθυρο διαλόγου 
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