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ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 

  

ΚΕΦ.2 – ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software)  

Ένα υπολογιστικό σύστημα για να λειτουργήσει, εκτός από το υλικό χρειάζεται και 
το λογισμικό (software).  
 
 
 
 
Οι εντολές των προγραμμάτων καθοδηγούν το υλικό του υπολογιστή στην εκτέλεση 
των εργασιών του. Το λογισμικό κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας εντολές από 
γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, που είναι πιο κοντά στη φυσική 
γλώσσα του ανθρώπου. Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου αποτελεί τον 
πηγαίο κώδικα. 

Ο πηγαίος κώδικας είναι κατανοητός στον προγραμματιστή αλλά όχι στον 
υπολογιστή. Για το λόγο αυτό πρέπει να μετατραπεί στην μητρική γλώσσα του 
υπολογιστή που είναι η γλώσσα μηχανής, δηλαδή σε εντολές γραμμένες σε μορφή 
ακολουθιών bit που είναι άμεσα εκτελέσιμες από την KME. Η μετατροπή αυτή 
ονομάζεται μεταγλώττιση και πραγματοποιείται από ένα πρόγραμμα που είναι 
γνωστό ως μεταγλωττιστής (compiler).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Το λογισμικό (software) περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα του υπολογιστή 
τα οποία μπορούν να εκτελεστούν σε ηλεκτρονική μορφή. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Το Λογισμικό διακρίνεται στις παρακάτω μεγάλες κατηγορίες: 

 Λογισμικό συστήματος (System Software), 

 Λογισμικό εφαρμογών (Application Software)  
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
Το λογισμικό συστήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

 λειτουργικό σύστημα (Operating System - OS) 
 οδηγούς συσκευών (Device Drivers) 
 διαγνωστικά εργαλεία (Diagnostic Tools) 
 παραθυρικό σύστημα (Graphical User Interface, GUI) 
 βοηθητικά προγράμματα (System Tools) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Operating System, OS) 

 
 
 
 

 
Επιπλέον, το Λ.Σ. λειτουργεί ως ενδιάμεσο (interface) μεταξύ 
λογισμικού και υλικού, προφυλάσσοντας τον προγραμματιστή 
από τον δύσκολο χειρισμό των πόρων του υπολογιστή, 
καθιστώντας έτσι ευκολότερη την ανάπτυξη Λογισμικού 
Εφαρμογών.  
 
 
 

To λογισμικό συστήματος διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή, παρέχοντας 
στοιχειώδη λειτουργικότητα στον χρήστη και αποτελεί τη βάση πάνω στην 

οποία αναπτύσσεται και εκτελείται το Λογισμικό Εφαρμογών. 

To λειτουργικό σύστημα αποτελεί το λογισμικό του υπολογιστή που είναι 
υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον συντονισμό των εργασιών του, όπως και 

για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων του π.χ. RAM, CPU κλπ. 
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Το πιο σημαντικό μέρος του Λ.Σ. είναι ο πυρήνας (kernel) ο οποίος είναι το 
πρόγραμμα που φορτώνεται πρώτο όταν ξεκινάει η λειτουργία του υπολογιστικού 
συστήματος και εκτελεί όλες τις παραπάνω λειτουργίες. 

Η διεπαφή του χρήστη με το Λ.Σ. γίνεται με τη βοήθεια μιας εξειδικευμένης 
εφαρμογής που ονομάζεται φλοιός (shell). Ο φλοιός επιτρέπει στον χρήστη να έχει 
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Λ.Σ μέσω ενός περιβάλλοντος επικοινωνίας που 
μπορεί να είναι: 

 Περιβάλλον Γραμμής Εντολών (Command Line Interface)  
 Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (Graphical User Interface - GUI) 

 

  

 

 

 

 

 

 
Οι βασικοί τύποι Λ.Σ. είναι: 

Πραγματικού-χρόνου 
(Real-time) 

παρέχουν γρήγορη και προβλέψιμη απόκριση σε συγκεκριμένα 
γεγονότα 

Πολλών-χρηστών 
(Multi-user) 

εξασφαλίζουν ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλούς χρήστες στον 
ίδιο υπολογιστή 

Πολύ-διεργασιακά 
(Multi-tasking) ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλά προγράμματα 

Μονο-διεργασιακά 
(Single-tasking) ο χρήστης μπορεί να εκτελεί μόνο ένα πρόγραμμα κάθε φορά 

Κατανεμημένα 
(Distributed) 

διαχειρίζονται μια ομάδα ανεξάρτητων, δικτυωμένων 
υπολογιστών, δημιουργώντας την αίσθηση στον χρήση ότι 

πρόκειται για έναν και μόνο υπολογιστή 

Ενσωματωμένα 
(Embedded) 

λειτουργούν σε ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα με 
περιορισμένους πόρους 

 

 
 
 
 
 
 

Όλα τα υπολογιστικά 
συστήματα (υπερυπολογιστές, 

pc, smartphones, game 
consoles) χρειάζονται για τη 
λειτουργία τους κάποιο τύπο 

λειτουργικού συστήματος. 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Application Software) 

 
 
 
 
 
Λόγω της ευρύτητας των αναγκών που υπάρχουν, δημιουργήθηκαν αρκετές 
κατηγορίες λογισμικού εφαρμογών, που καθεμία διαθέτει αρκετές εφαρμογές με 
παρόμοια χαρακτηριστικά.  

 

Για την ασφαλή επιλογή ενός προγράμματος, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει: 

 τα χαρακτηριστικά του  
 το κόστος της άδειας χρήσης (license) 
 τις κριτικές από τον τύπο (έντυπο & ηλεκτρονικό) 
 τις πιθανές δοκιμαστικές εκδόσεις του (trial)  
 την συμβατότητα (compatibility) του με το Λ.Σ. 
 τις ελάχιστες απαιτήσεις του (minimum requirements) 
 τις προτεινόμενες απαιτήσεις του (recommended requirements) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To λογισμικό εφαρμογών είναι το σύνολο των προγραμμάτων που επιλέγει ο 
ίδιος ο χρήστης να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του, έτσι ώστε να ικανοποιεί 

τις προσωπικές του ανάγκες. 

Ο Δείκτης Εμπειρίας των Windows 
(Windows Experience Index) μετράει τις  

δυνατότητες του υλικού και του 
λογισμικού του υπολογιστή,  

εκφράζοντας τη μέτρηση αυτή με τη 
μορφή ενός αριθμού. 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

Οι βασικές κατηγορίες λογισμικού εφαρμογών που βρίσκουν ευρεία χρήση στους 
προσωπικούς υπολογιστές σήμερα, είναι:  

 φυλλομετρητές ή προγράμματα πλοήγησης 
 προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων  
 εφαρμογές γραφείου  
 προγράμματα κατά του κακόβουλου λογισμικού 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Office Suites) 

Το λογισμικό γραφείου περιλαμβάνει συνήθως τις παρακάτω εφαρμογές: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΣΧΕΔΙΟΥ & ΒΙΝΤΕΟ 

Το λογισμικό αυτής της κατηγορίας απευθύνεται συνήθως σε επαγγελματίες (π.χ. 
φωτογράφοι, γραφίστες κλπ).  
 

Επεξεργασία Εικόνας 
(Adobe Photoshop, GIMP) 

Επεξεργασία Σχεδίων 
(Corel Draw, InkSpace) 

Επεξεργασία Βίντεο 
(Adobe Premiere Pro, Kdenlive) 

Επεξεργασία σε επίπεδο 
εικονοστοιχείου (pixel).  

Δημιουργία χαρτογραφικών 
γραφικών.  

Διόρθωση χρωμάτων & 
αντιθέσεων. 

Σύνθεση εικόνων & αφαίρεση 
στοιχείων. 

Προσθήκη φίλτρων. 

Δημιουργία διανυσματικών 
γραφικών.  

Αλλαγή μεγέθους χωρίς 
αλλοίωση των γραφικών. 

 

Επιλογή τμημάτων από ένα ή 
περισσότερα βίντεο. 

Μοντάζ επιμέρους τμημάτων για 
δημιουργία ενιαίου έργου. 

Προσθήκη φίλτρων 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

(Word Processor) 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ 

(Spreadsheets) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΒΑΣΕΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(Data Bases) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 
(Presentations) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

(Emails) 

Λόγω της εκτεταμένης διάδοσης 
τους, οι εφαρμογές γραφείου 
διατίθενται συνήθως ως πακέτο ή 
σουίτα (suite). Οι πιο δημοφιλείς 
σουίτες είναι το Microsoft Office, 
το Libre Office και το Open Office. 

Η σύγχρονη τάση 
επιβάλει στις 
εφαρμογές να 
διατίθενται ως 

εφαρμογές νέφους 
(cloud apps). 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Σύμφωνα με την τεχνολογία των πολυμέσων, η μεταδιδόμενη πληροφορία στον 
χρήστη μπορεί να βασιστεί σε παραπάνω από ένα μέσα (media), όπως:  

 κείμενο (text) 
 ήχος (sound) 
 εικόνα (image) 
 κινούμενη εικόνα (animation) 
 βίντεο (video) 

Τα πολυμέσα βρίσκουν σήμερα εφαρμογή σε περιεχόμενα ιστότοπων (websites), 
σε παιχνίδια υπολογιστών, εκπαιδευτικές εφαρμογές κλπ.  

 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ (Desktop Publishing, DTP) 

Οι εφαρμογές επιτραπέζιας τυπογραφίας επιτρέπουν σε συντάκτες και σχεδιαστές 
την εύκολη δημιουργία βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών στην οθόνη του 
υπολογιστή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα διανυσματικά γραφικά (vector) 
διατηρούν την ποιότητα τους κατά την 

μεγέθυνση τους, ενώ στα 
ψηφιογραφικά γραφικά (bitmap) η 

ποιότητα αλλοιώνεται. 

Εφαρμογές δημιουργίας 
πολυμέσων είναι το 
Adobe Flash και το 

Synfig Studio. 

Εφαρμογές επιτραπέζιας 
τυπογραφίας είναι το 

QuarkXpress και το Scribus. 
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Το ελεύθερο λογισμικό είναι λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
αντιγραφεί, μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό, 

κάνοντας χρήση ειδικής άδειας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Ένα πρόγραμμα Σχεδίασης με τη Βοήθεια Υπολογιστή (Computer Aided Design, 
CAD) επιτρέπει σε έναν επαγγελματία (σχεδιαστή, αρχιτέκτονα, γραφίστα) τη 
δημιουργία, τροποποίηση, ανάλυση ή βελτιστοποίηση ενός σχεδίου.  

Ένα πρόγραμμα Παραγωγής με τη Βοήθεια Υπολογιστή (Computer Aided 
Manufacturing, CAM), χρησιμοποιείται για τον έλεγχο εργαλειομηχανών και άλλων 
μηχανημάτων στην παραγωγή αντικειμένων.  

 

 
 

 
 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Ένα λογισμικό θεωρείται ελεύθερο όταν περιλαμβάνει τις παρακάτω ελευθερίες: 

 

 
Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των 
χρηστών στον πηγαίο κώδικα. Το ελεύθερο λογισμικό 
συγχέεται ορισμένες φορές εσφαλμένα με το λογισμικό 
ανοιχτού κώδικα (open source), και το δωρεάν λογισμικό 
(freeware), τα οποία δεν είναι πάντα ελεύθερο λογισμικό. 
 
 

 

Γνωστές εφαρμογές 
σχεδίασης & 

παραγωγής είναι το 
AutoCAD και το 

Archimedes. 
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Το δωρεάν λογισμικό δεν απαιτεί κάποια πληρωμή για τη χρήση του, ωστόσο 
ο δημιουργός του διατηρεί όλα τα δικαιώματα του. 

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα επιτρέπει σε κάθε χρήση να έχει πρόσβαση 
στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού είτε για να τον εξετάσει είτε για να τον 

τροποποιήσει. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Το λειτουργικό σύστημα Linux είναι κλασσικό παράδειγμα 
ελεύθερου λογισμικού σήμερα και για το λόγο αυτό αποτελεί 
το λειτουργικό σύστημα στους περισσότερους σύγχρονους 
υπερυπολογιστές (480 από του 500). 

 
Το LibreOffice είναι η ελεύθερη σουίτα ανοικτού κώδικα εφαρμογών 
γραφείου, που μπορεί να αντικαταστήσει το Microsoft Office. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


