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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Το λογισμικό εφαρμογών επιλέγεται από τον κατασκευαστή του υπολογιστή.  

2. Τα διαγνωστικά εργαλεία και οι οδηγοί συσκευών ανήκουν στο λογισμικό εφαρμογών. 

3. Ο πηγαίος κώδικας ενός προγράμματος είναι κατανοητός στον υπολογιστή. 

4. Το λογισμικό περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα του υπολογιστή σε ηλεκτρονική μορφή. 

5. Το ελεύθερο λογισμικό υποστηρίζει 4 διαφορετικές ελευθερίες για τη χρήση του. 

6. Το λειτουργικό σύστημα είναι το ενδιάμεσο μεταξύ του υλικού και του λογισμικού. 

7. Το πιο σημαντικό μέρος του λειτουργικού συστήματος, που τρέχει τα προγράμματα του, είναι ο φλοιός. 

8. Το λογισμικό κατασκευάζεται από προγράμματα γλωσσών υψηλού επιπέδου. 

9. Οι διανυσματικές εικόνες αλλοιώνονται με τη μεγέθυνση τους. 

10. Ο φλοιός ενός λειτουργικού συστήματος μπορεί να είναι σε μορφή εντολών ή σε μορφή γραφικών. 

11. Τα κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα χειρίζονται μια ομάδα δικτυωμένων υπολογιστών. 

12. Το αποτέλεσμα της μεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα είναι η γλώσσα μηχανής. 

13. Για την ασφαλή επιλογή λογισμικού πρέπει να ελέγχουμε τις ελάχιστες απαιτήσεις του. 

14. Ο δείκτης εμπειρίας των Windows μετράει τις δυνατότητες του χρήστη. 

15. Το Linux είναι παράδειγμα λειτουργικού συστήματος ελεύθερου λογισμικού. 

16. Οι φυλλομετρητές ανήκουν στο λογισμικό συστήματος του υπολογιστή. 

17. Η σουίτες Microsoft Office και Libre Office είναι λογισμικό εφαρμογών που ανήκει στις εφαρμογές γραφείου. 

18. Τα προγράμματα Photoshop και Gimp αποτελούν λογισμικό που δημιουργεί χαρτογραφικές εικόνες. 

19. Το Corel Draw είναι πρόγραμμα που δημιουργεί χαρτογραφικές εικόνες. 

20. Το Libre Office είναι παράδειγμα λειτουργικού συστήματος ελεύθερου λογισμικού. 

21. Μια τεχνολογία πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και 5 μέσα για την προβολή πληροφοριών. 

22. Γνωστές εφαρμογές προγραμμάτων CAD είναι το AutoCAD και το Archimedes. 

23. Οι πρώτες 2 ελευθερίες του ελεύθερου λογισμικού απαιτούν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του. 

24. Το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι παρόμοια πράγματα. 

25. Τα προγράμματα Mozilla Firefox και Internet Explorer ανήκουν στο ελεύθερο λογισμικό.  

26. Η 2η ελευθερία του ελεύθερου λογισμικού επιτρέπει την ελεύθερη αναδιανομή ενός προγράμματος. 

27. Το πρόγραμμα Adobe Premiere Pro είναι πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο. 

28. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ανήκει στο λογισμικό συστήματος του υπολογιστή. 

29. Στα multitasking λειτουργικά συστήματα, ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλά προγράμματα. 

30. Ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος φορτώνεται πρώτος κατά τη διαδικασία της εκκίνησης. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Το λογισμικό ___________ περιλαμβάνει τα προγράμματα που εγκαθιστά ο χρήστης για τις ανάγκες του. 

2. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα ___________ είναι κατανοητό στον άνθρωπο. 

3. Το πρόγραμμα που μεταφράζει τον πηγαίο κώδικα σε γλώσσα μηχανής, ονομάζεται ___________. 

4. Όλα τα προγράμματα του υπολογιστή που μπορούν να εκτελεστούν σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν το 

__________ του. 

5. Το ____________ είναι ο κύριος εκπρόσωπος του λογισμικού συστήματος. 

6. Τα διαγνωστικά εργαλεία και τα ____________ προγράμματα ανήκουν στο λογισμικό συστήματος. 

7. Ο ____________ του λειτουργικού συστήματος παρέχει στον χρήστη ένα περιβάλλον επικοινωνίας. 

8. Ένα ____________ λειτουργικό σύστημα εξασφαλίζει την ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών στον ίδιο 

υπολογιστή. 

9. Ένα ____________ λειτουργικό σύστημα καλύπτει τις ανάγκες συσκευών της σύγχρονης ζωής π.χ. κινητά 

10. Για την σωστή επιλογή λογισμικού, πρέπει να ελέγχεται η _____________ του με το λειτουργικό σύστημα. 

11. Ο ____________ είναι το πρόγραμμα του λειτουργικού συστήματος που φορτώνεται πρώτο. 

12.  Ο ____________ των Windows μετράει τις επιδόσεις και δυνατότητες του υλικού και του λογισμικού του 

υπολογιστή. 

13. Οι _____________ εικόνες αλλοιώνονται κατά την μεγέθυνση τους. 

14. Οι επεξεργαστές κειμένου και τα λογιστικά φύλλα ανήκουν στις εφαρμογές ____________. 

15. Η σουίτα Libre Office είναι μια περίπτωση _____________ λογισμικού. 

16. Το ελεύθερο λογισμικό περιλαμβάνει τα προγράμματα που χαρακτηρίζονται από 4 ______________. 

17. Ένα πρόγραμμα ______________ επιτρέπει σε έναν σχεδιαστή, τη δημιουργία, ανάλυση και τροποποίηση 

σχεδίων. 

18. Η ελευθερία 1 που πρεσβεύει το ελεύθερο λογισμικό, επιτρέπει την ελεύθερη βελτίωση και _____________ 

ενός προγράμματος. 

19.  Οι εφαρμογές _____________ τυπογραφίας επιτρέπουν σε συντάκτες και σχεδιαστές την εύκολη δημιουργία 

βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών στην οθόνη του υπολογιστή. 

20. Το λογισμικό _____________ επιτρέπει σε κάθε χρήση να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού 

είτε για να τον εξετάσει είτε για να τον τροποποιήσει. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

1. Δώστε μερικά προγράμματα που ανήκουν στο λογισμικό συστήματος; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  
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2. Ποια είναι τα στάδια στην παραγωγή λογισμικού; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

 

3. Σε ποια μέσα βασίζεται η πληροφορία σύμφωνα με την τεχνολογία πολυμέσων; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

δ. ____________ 

ε. ____________  

 

4. Τι προβλέπουν οι 4 ελευθερίες που παρέχει το ελεύθερο λογισμικό; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

δ. ____________ 

 


