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ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗΣ 

 
ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ 

(RAM) 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΜΝΗΜΗ 

(ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 

 Είναι προσωρινός χώρος αποθήκευσης 
 Αποθηκεύει δεδομένα και εντολές μόνο των 

προγραμμάτων που βρίσκονται σε εκτέλεση 
 Χάνει τα δεδομένα της χωρίς ρεύμα 
 Προσπελάζεται απευθείας από την CPU 
 Έχει υψηλή ταχύτητα και μικρή χωρητικότητα 
 Xωρητικότητα κάρτας:  1, 2, 4 ή 8 GB 
 Τοποθετείται ως κάρτα επέκτασης στην μητρική 

 Είναι μόνιμος χώρος αποθήκευσης 
 Αποθηκεύει όλα τα δεδομένα και τα 

προγράμματα του Η/Υ, ενεργά και μη ενεργά 
 Διατηρεί τα δεδομένα της και χωρίς ρεύμα 
 Δεν προσπελάζεται απευθείας από την CPU 
 Έχει χαμηλή ταχύτητα αλλά μεγάλη χωρητικότητα  
 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (160 GB – 4 ΤΒ) 
 Χωρητικότητα οπτικού δίσκου (650 - 800 ΜΒ) 
 Χωρητικότητα μνήμης flash (2 – 64 GB) 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ (Floppy Disk) 
 Είναι εύκαμπτος πλαστικός δίσκος με μαγνητικό υλικό. 
 Η εγγραφή γίνεται και από τις δύο πλευρές. 
 Υπάρχουν δισκέτες 3,5″ και 5,25″ ιντσών (διαγώνιος δίσκου). 
 Περιέχει μεταλλικό κάλυμμα και εγκοπή ασφαλείας εγγραφής. 
 Έχει μικρή χωρητικότητα:  1.44 ΜΒ ή 2.88 ΜΒ 
 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (Hard Disk) 
 Είναι μαγνητική συσκευή μόνιμης αποθήκευσης του υπολογιστή. 
 Είναι ένα αεροστεγές μεταλλικό κουτί που περιέχει μια σειρά από 

ομόκεντρους μεταλλικούς δίσκους. 
 Κάθε δίσκος διαθέτει μία κεφαλή Write και μία κεφαλή Read.  
 Η επιφάνεια κάθε δίσκου είναι οργανωμένη σε ίχνη – τροχιές (tracks) 

και τομείς (sectors). 
 Κάθε δίσκος περιστρέφεται χιλιάδες στροφές το λεπτό (π.χ. 7200 rpm). 
 Έχει μεγάλη χωρητικότητα: 500 GB  - 8 ΤΒ. 
 Μπορεί να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός στον υπολογιστή. 
 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (Compact Disk)) 
 Είναι δίσκος που διαβάζεται και εγγράφεται με ακτίνα laser (φως). 
 Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε σπειροειδείς τροχιές 
 Αποτελείται από 4 στρώματα δίσκων (γραφικά, βαφή, αλουμίνιο και 

πολυκαρβονικό υπόστρωμα) 
 Το Cd-Rom είναι δίσκος που επιτρέπει μόνο την ανάγνωσή του. 
 To Cd-R είναι δίσκος που επιτρέπει μόνο μία εγγραφή. 
 Το Cd-RW είναι δίσκος επανεγγράψιμος αρκετές φορές (περίπου 1000). 
 Τα CD’s έχουν χωρητικότητες 650 ΜΒ – 800 ΜΒ. 
 Το DVD-Rom είναι δίσκος μεγαλύτερης χωρητικότητας 4.7GB κατάλληλος 

για αποθήκευση κινηματογραφικών ταινιών. 
  
 



www.zioulas.gr                                 Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής)                                                                3 

 

ΕΙΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
Υπάρχουν διάφορα είδη υπολογιστών που διακρίνονται με βάση το μέγεθος, το κόστος και τις 
δυνατότητές τους. 
 
ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Supercomputers) 

 Είναι υπολογιστές πολύ μεγάλης ισχύος. 
 Επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων. 
 Η ταχύτητά τους εκφράζεται σε TFlops (1 Tflop ≈ 1000 GHz). 
 Έχουν τεράστιο κόστος αγοράς και συντήρησης. 
 Χρήση σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, διαστημικές αποστολές κλπ. 
 Παραδείγματα: Blue Gene, Earth Simulator, Ascci White κλπ 
 
 
ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Mainframes) 

Είναι κεντρικά συστήματα στα οποία συνδέονται πολλοί επιμέρους σταθμοί 
(προσωπικοί υπολογιστές ή τερματικοί σταθμοί). 
 Οι χρήστες μοιράζονται τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες ενός τέτοιου 

συστήματος χωρίς καθυστερήσεις. 
 Χρήση σε τράπεζες, υπουργεία, μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια κλπ 
 Έχουν την ιδιότητα της πολυεπεξεργασίας και της πολυχρησίας. 
 Πολυεπεξεργασία (Multitasking) είναι η δυνατότητα των υπολογιστών αυτών 

να εκτελούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα προγράμματα για τον ίδιο 
χρήστη. 

 Πολυχρησία (Multiuser) είναι η δυνατότητα των υπολογιστών αυτών να 
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες για διαφορετικά 
προγράμματα από τον καθένα.  

 
 
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Microcomputers) 

Ονομάζονται και προσωπικοί υπολογιστές (personal computers – PC). 
 Εξυπηρετούν ένα χρήστη για προσωπική ή επαγγελματική χρήςη. 
 Έχουν προσιτό κόστος και δυνατότητα δικτύωσης. 
 Διακρίνονται σε επιτραπέζιους (Desktop) και πύργους (Tower). 
 
 
ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Portables) 

Είναι υποκατηγορία των μικροϋπολογιστών με λιγότερες δυνατότητες. 
 Έχουν μικρότερο βάρος και μέγεθος ώστε να μεταφέρονται εύκολα 
 Διαθέτουν μπαταρία ώστε να λειτουργούν χωρίς να συνδέονται στο 

ρεύμα. 
 Έχουν υψηλή μεταφερσιμότητα (portability) αλλά μικρή 

επεκτασιμότητα (upgradeability).  
 Διακρίνονται σε : 

o Laptop or Notebook 
o Tablet 
o Smartphone 
o Wearable 


