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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΛΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(operating system)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(applications)

Το υλικό (hardware) 

περιλαμβάνει όλα τα 

ηλεκτρονικά μέρη του 

υπολογιστή

το λογισμικό (software) 

είναι το σύνολο των 

προγραμμάτων που 

αξιοποιούν το υλικό του 

υπολογιστή.



ΥΛΙΚΟ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Το λογισμικό επιπλέον χωρίζεται στο λειτουργικό σύστημα (operating 

system) που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του υπολογιστή και στο 

λογισμικό εφαρμογών (application software) το οποίο επιλύει τα 

προβλήματα των χρηστών.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

τη δημιουργία του 

περιβάλλοντος 

επικοινωνίας μεταξύ 

χρήστη και συστήματος

Λειτουργικό Σύστημα (Operating System – OS) είναι το σύνολο 

των προγραμμάτων που λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ 

του υλικού και των προγραμμάτων του χρήστη. 

Υπεύθυνο για:

τη διαχείριση και το 

συντονισμό των 

εργασιών του 

συστήματος

κατανομή των 

διαθέσιμων πόρων

του συστήματος



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Λ.Σ.

 Λειτουργεί ως ενδιάμεσος (interface) χρήστη & μηχανής.

 Διαχειρίζεται και κατανέμει τους διαθέσιμους πόρους στις

διάφορες διεργασίες.

 Ελέγχει την εκτέλεση των προγραμμάτων.

 Διαχειρίζεται τη λειτουργία των συσκευών εισόδου και εξόδου.

 Οργανώνει και να διαχειρίζεται τα αρχεία του συστήματος.

 Ανιχνεύει και εντοπίζει λάθη ή δυσλειτουργίες του συστήματος

ενημερώνοντας τον χρήστη.

 Φροντίζει για την ασφάλεια του υπολογιστικού συστήματος

από διάφορους κινδύνους.



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Λ.Σ.



ΓΕΝΙΕΣ Λ.Σ.

1η Γενιά (‘50)

Ομαδικής 

Επεξεργασίας

2η Γενιά (‘60)

Πολυπρογραμματισμού

3η Γενιά (‘70)

Καταμερισμού 

Χρόνου

4η Γενιά (‘80)

Κατανεμημένης 

Επεξεργασίας



Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ Λ.Σ.

 Τα σύγχρονα Λ.Σ. είναι δομημένα

ιεραρχικά σε επίπεδα (layers).

 Στα κατώτερα επίπεδα γίνεται η

διαχείριση της μνήμης και της

επικοινωνίας με τις περιφερειακές

συσκευές του υπολογιστή.

 Στα ανώτερα γίνεται η διαχείριση των

προγραμμάτων που εκτελούν οι

χρήστες.



ΕΠΙΠΕΔΑ Λ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΦΛΟΙΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΥΡΗΝΑΣ

ΥΛΙΚΟ



ΠΥΡΗΝΑΣ (KERNEL)

ΠΥΡΗΝΑΣ

(Kernel)

Ο πυρήνας φορτώνεται πρώτος στην μνήμη όταν ξεκινάει ο 

υπολογιστής. Βρίσκεται πλησιέστερα προς το υλικό και 

αποτελεί τον ενδιάμεσο μεταξύ προγραμμάτων και υλικού.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FILE SYSTEM)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

(File System)

Διαχειρίζεται τα αρχεία του υπολογιστή και φροντίζει για τη 

διάθεσή τους στους χρήστες.



ΦΛΟΙΟΣ (SHELL)

ΦΛΟΙΟΣ

(Shell)

Ονομάζεται και Διερμηνευτής Εντολών (Command 

Interpreter) και είναι το σύνολο των προγραμμάτων που 

επιτρέπει την επικοινωνία του χρήστη με το Λ.Σ. 

Η επικοινωνία γίνεται είτε με περιβάλλον εντολών (command 

line) είτε μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος (GUI -

Graphical User Interface)

ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES)

Διεργασία (process) είναι ένα πρόγραμμα ή ένα αυτόνομο 

κομμάτι προγράμματος που εκτελείται από το σύστημα.



ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROCESSES)

Μία διεργασία είναι 

έννοια ευρύτερη από 

ένα πρόγραμμα.

Εκτός από το 

πρόγραμμα μπορεί να 

περιέχει και στοιχεία

του συστήματος για 

την εκτέλεση του 

κώδικα.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Λ.Σ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Λ.Σ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΜΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΜΝΗΜΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΧΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

IN/OUT



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Κ.Μ.Ε.

ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το Λ.Σ. μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα 

περισσότερα από ένα προγράμματα.

(π.χ. την ώρα που η Κ.Μ.Ε. περιμένει 
μπορεί να αξιοποιηθεί από ένα άλλο 

πρόγραμμα που είναι φορτωμένο στην 
κύρια μνήμη).

ΠΟΛΥΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

Το Λ.Σ. μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα 

περισσότερες από μία εργασίες. 

(π.χ. μπορεί να γίνονται παράλληλα 
εκτυπώσεις και υπολογισμοί). 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Κάθε 

πρόγραμμα 

όταν εκτελείται 

μεταφέρεται 

από την 

περιφερειακή

στην κύρια

μνήμη.

 Το Λ.Σ. αναλαμβάνει να διαμοιράσει αποτελεσματικά την κύρια

μνήμη στα διάφορα προγράμματα που είναι υπό εκτέλεση.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

 Το τμήμα του Λ.Σ. που διαχειρίζεται την κύρια μνήμη είναι ο

διαχειριστής μνήμης (memory manager)

Διάθεση τμημάτων 

μνήμης σε διεργασίες.

Παρακολούθηση της 

κατάστασης της μνήμης 

(ελεύθερα - δεσμευμένα 

τμήματα)

Ελευθέρωση μνήμης 

από διεργασίες που δεν 

τη χρειάζονται.

Ανταλλαγή (swapping) 

δεδομένων μεταξύ της 

κύριας και 

περιφερειακής μνήμης



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

 Το σύστημα αρχείων είναι το μέρος του Λ.Σ. με το οποίο ο

χρήστης έρχεται σε άμεση επαφή κάθε φορά που

διαχειρίζεται τα προσωπικά του δεδομένα.

 Το Λ.Σ. συνήθως οργανώνει τα αρχεία του σε καταλόγους ή

φακέλους (directories ή folders) και κάθε κατάλογος

αποτελείται από αρχεία, υποκαταλόγους ή υποφακέλους,

δημιουργώντας μία δενδροειδή μορφή



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

 Το σύστημα αρχείων του Λ.Σ.

προσφέρει στον χρήστη ένα

εικονικό περιβάλλον διαχείρισης,

που του δίνει τη δυνατότητα να

εκτελεί μία σειρά από πράξεις

όπως:

 Δημιουργία

 Διαγραφή

 Μετονομασία,

 Αντιγραφή

 Μετακίνηση



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

 Το Λ.Σ. διαχειρίζεται αποδοτικά τα αιτήματα εγγραφής και

ανάγνωσης προς τις περιφερειακές συσκευές οι οποίες

διακρίνονται σε διαμοιραζόμενες (shared) και αποκλειστικές

(dedicated).

Οι διαμοιραζόμενες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από πολλούς χρήστες 
ταυτόχρονα (π.χ. δίσκοι). Οι αποκλειστικές χρησιμοποιούνται από έναν χρήστη κάθε 

στιγμή (π.χ. εκτυπωτές) 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

 Είσοδος είναι η ροή δεδομένων προς τη CPU ενώ έξοδος η

ροή δεδομένων από τη CPU στα περιφερειακά.



ΓΝΩΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



UNIX

 Το Unix αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού C στα

εργαστήρια Bell Labs της ΑΤ&Τ το 1969.

 Είναι Λ.Σ. πολυδιεργασίας, καταμερισμού χρόνου, πολλών

χρηστών και με φορητότητα (portability).



MS-DOS

 Το MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) είναι Λ.Σ.

περιβάλλοντος γραμμής εντολών που αναπτύχθηκε από την

εταιρεία Microsoft το 1981 για λογαριασμό της εταιρείας ΙΒΜ.



WINDOWS

 Τα MS Windows της Microsoft παρέχουν γραφικό περιβάλλον

διεπαφής. Είναι Λ.Σ. πολλαπλών διεργασιών και πολλαπλών

χρηστών. Από το 1985 μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί

διάφορες εκδόσεις των Windows (π.χ. 95, 98, XP, 7, 8.1).



LINUX

 Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα τύπου Unix, το οποίο

δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds το 1991 ως λειτουργικό

ανοικτού κώδικα (open source). Σήμερα αναπτύσσεται

συνεχώς από μια μεγάλη κοινότητα χρηστών.



MAC OS X

 Το Mac OS X έχει ως βάση το Λ.Σ. Unix και διανέμεται

αποκλειστικά για χρήση με τους υπολογιστές Mac της

εταιρείας Apple. Το OS X διακρίνεται για το πρωτότυπο

γραφικό περιβάλλον διεπαφής του.



ANDROID

 Το Android χρησιμοποιείται κυρίως σε συσκευές κινητής

τηλεφωνίας και tablets και τρέχει τον πυρήνα του Λ.Σ. Linux.

Αρχικά αναπτύχθηκε από την Google (2007) και αργότερα

από την Open Handset Alliance.


