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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Οι υπερυπολογιστές είναι υπολογιστικά συστήματα που βρίσκουν χρήση σε μεγάλους οργανισμούς 

2. Ένας από τους σύγχρονους υπολογιστές είναι και ο μηχανισμός των Αντικυθήρων. 

3. Ο στόχος ενός υπολογιστή είναι η επίτευξη βέλτιστης απόδοσης μέσα σε συγκεκριμένα όρια κόστους και 

κατανάλωσης ενέργειας. 

4. Το τροφοδοτικό του υπολογιστή ανήκει στις περιφερειακές συσκευές. 

5. Η σχεδίαση των σύγχρονων υπολογιστών βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Von Neumann. 

6. Μη πτητική ονομάζεται η μνήμη που δεν διατηρεί τα δεδομένα της χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.   

7. Η μητρική κάρτα είναι μία από τις περιφερειακές συσκευές του υπολογιστικού συστήματος. 

8. Τα έξυπνα τηλέφωνα και οι ταμπλέτες είναι μια σύγχρονη κατηγορία υπολογιστικών συστημάτων. 

9. Οι εντολές ενός προγράμματος εκτελούνται από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας. 

10. Η αριθμητική & λογική μονάδα κατευθύνει τη λειτουργία του επεξεργαστή κατά την εκτέλεση ενός 

προγράμματος. 

11. Στον καταχωρητή εντολών (IR) του επεξεργαστή, μεταφέρεται κάθε εντολή από την RAM για να 

αποκωδικοποιηθεί και να εκτελεστεί. 

12. Η αριθμητική & λογική μονάδα όπως και η μονάδα ελέγχου είναι τμήματα της κεντρικής μνήμης. 

13. Το σύνολο των εντολών που αναγνωρίζει ένας επεξεργαστής διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του. 

14. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική CISC, ο επεξεργαστής ακολουθεί ένα πολύπλοκο σύνολο εξειδικευμένων 

εντολών κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. 

15. Ένας σύγχρονος επεξεργαστής χαρακτηρίζεται από συχνότητα ρολογιού περίπου 2 έως 4 MHz. 

16. Ένας επεξεργαστής με χαμηλή συχνότητα ρολογιού μπορεί να αποδίδει εξίσου καλά με έναν επεξεργαστή 

που διαθέτει υψηλότερη συχνότητα ρολογιού. 

17. Βασική απαίτηση των σύγχρονων μνημών είναι η επίτευξη υψηλής ταχύτητας προσπέλασης και ταυτόχρονα 

μεγάλης χωρητικότητας. 

18.  Όταν το περιεχόμενο του κελιού της μνήμης είναι ένα BYTE, τότε έχουμε διευθυνσιοδότηση λέξης. 

19. Η δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης εξασφαλίζει τον ίδιο χρόνο προσπέλασης σε όλα τα κελιά της. 

20. Βασικές μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας είναι το KB, MB, GB και TB. 

21. Οι πυρήνες ενός επεξεργαστή είναι ανεξάρτητες μονάδες επεξεργασίας που επιτρέπουν την παράλληλη 

εκτέλεση των εντολών. 
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22. Σύμφωνα με τον Νόμο του Moore, ο αριθμός των τρανζίστορ σε έναν μικροεπεξεργαστή διπλασιάζεται κάθε 

περίπου δέκα χρόνια. 

23. Οι σύγχρονες κάρτες γραφικών έχουν τη δική τους Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών που ονομάζεται GPU.  

24. Οι οθόνες τεχνολογίας LCD είναι πιο σύγχρονης τεχνολογίας από τις οθόνες CRT και OLED. 

25. Η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για να προσομοιώσει υπαρκτά ή 

μη περιβάλλοντα προκαλώντας στον χρήστη ψευδαίσθηση χώρου και αντικειμένων γύρω του. 

26. Ο δίσκος HDD είναι γρηγορότερος στην προσπέλαση των δεδομένων του από έναν δίσκο SSD. 

27. Ο υπολογιστής της επόμενης γενιάς είναι γνωστός ως κβαντικός υπολογιστής. 

28. Η 3η γενιά υπολογιστικών συστημάτων χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση του ολοκληρωμένου κυκλώματος. 

29. Οι σημερινοί υπολογιστές ακολουθούν την τεχνολογία VLSI στην κλίμακα ολοκλήρωσης του επεξεργαστή. 

30. Η αριθμομηχανή του Pascal είναι πιο σύγχρονη από τις αντίστοιχες του Babbage και του Hollerith.  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Η ____________ αποτελεί το βασικό τυπωμένο κύκλωμα του υπολογιστή πάνω στο οποίο συνδέονται όλα τα 

εξαρτήματα του. 

2. Η ____________ υπολογιστών είναι ένα σύνολο κανόνων που περιγράφει τη δομή ενός υπολογιστικού 

συστήματος, καθορίζοντας τη σχέση διασύνδεσης των διαφόρων τμημάτων του. 

3. Το ____________ του υπολογιστή περιλαμβάνει όλα τα φυσικά μέρη του που μπορούμε να δούμε και να 

αγγίξουμε. 

4. Οι φορητοί υπολογιστές είναι μια κατηγορία των ______________ υπολογιστών. 

5. Οι ____________ είναι υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ερευνητικά κέντρα. 

6. Τα ____________ μνήμης είναι μικρές πλακέτες κυκλωμάτων που περιέχουν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα 

της κεντρικής μνήμης. 

7. Η μνήμη ROM είναι μια κατηγορία _____________ μνήμης που διατηρεί το βασικό σύστημα εισόδου και 

εξόδου του υπολογιστή. 

8. Η ______________ μονάδα του επεξεργαστή είναι κύκλωμα που εκτελεί ταχύτατα όλες τις εντολές. 

9. Ο ______________ είναι ειδικός καταχωρητής που συσσωρεύει τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των 

αριθμητικών και λογικών πράξεων. 

10. Ο καταχωρητής ____________ περιέχει τις διευθύνσεις μνήμης που είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα που 

πρόκειται να προσπελαστούν από την CPU. 

11. Σύμφωνα με την τεχνολογία ______________ ένας επεξεργαστής διαθέτει ένα περιορισμένο σύνολο εντολών 

που χρησιμοποιούνται συχνότερα στα προγράμματα. 

12. Η ποσότητα της πληροφορίας που μπορεί η CPU να γράψει ή να διαβάσει από την RAM σε μία προσπέλαση, 

ονομάζεται _____________. 

13. Σύμφωνα με την τεχνική ______________ (pipeline), ένα σύνολο από εντολές μπορεί να εκτελούνται 

ταυτόχρονα λόγω παράλληλης επεξεργασίας. 
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14. Το μέρος του υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση προγραμμάτων, 

δεδομένων ή αποτελεσμάτων, ονομάζεται ______________. 

15. Η κεντρική μνήμη περιέχει ένα μεγάλο αριθμό κελιών, όπου καθένα έχει μια ______________ και ένα 

περιεχόμενο σε δυαδική μορφή. 

16. Όταν κάθε κελί της κεντρικής μνήμης έχει μέγεθος ίδιο με το μήκος της λέξης του επεξεργαστή, τότε έχουμε 

_____________ λέξης.  

17. Η κεντρική μνήμη του υπολογιστή είναι μια μνήμη _____________ προσπέλασης. 

18. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την απαίτηση για ανάγνωση ή η εγγραφή ενός κελιού μνήμης μέχρι 

την πραγματοποίηση της αντίστοιχης λειτουργίας, ονομάζεται _____________. 

19. Η μέγιστη δυνατή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από ή προς τη μνήμη, ονομάζεται ______________ και το 

μέγεθος της εκφράζεται σε Mbps. 

20. Το πλήθος των κρυσταλλοτριόδων που περιέχει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ονομάζεται _____________. 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

1. Τι περιέχει η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας του υπολογιστή; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

 
2. Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας του υπολογιστή είναι: 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________ 

 
3. Τα βήματα εκτέλεσης ενός προγράμματος από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας είναι: 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________ 

δ. ____________ 

 
4. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κεντρικής μνήμης είναι: 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________ 

δ. ____________ 
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5. Ποια οργάνωση ακολουθείται στην ιεραρχία μνήμης βάσει ταχύτητας, κόστους και χωρητικότητας; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________ 

δ. ____________ 

 
6. Ποια είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας σε κάθε γενιά υπολογιστικών συστημάτων; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________ 

δ. ____________ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Τι είναι η τεχνολογία UEFI (Unified Extensible Firmware Interface); 

2. Τι επιτυγχάνουμε με τη διαδικασία του Overclocking; 

3. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ των κυκλωμάτων μνήμης SRAM και DRAM; 

 


