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Δημοφιλείς διαγνωστικές εφαρμογές για P/C 
 

1 Hiren's BootCD (HBCD) : σετ με διαγνωστικά προγράμματα H/Y 

 

 
Είναι ένα bootable CD με λογισμικό που περιέχει μια σειρά από διαγνωστικά προγράμματα, όπως 
παράγοντες διαχωρισμού, κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης του συστήματος, κλωνοποίηση δίσκου 
και εργαλεία απεικόνισης, εργαλεία ανάκτησης δεδομένων, εργαλεία MBR, εργαλεία BIOS, και πολλά 
άλλα για την επίλυση διαφόρων  προβλημάτων του υπολογιστή.  

Το μόνο που απαιτείται είναι ότι ο υπολογιστής είναι σε θέση να τρέξει τα Microsoft Windows και 
Linux. Τα περισσότερα από τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα και όταν το λειτουργικό σύστημα είναι 
ήδη σε λειτουργία. 

http://www.hirensbootcd.org/download/  

http://www.hiren.info/pages/bootcd 

 

2  GPU Caps Viewer: Πρόγραμμα διάγνωσης & ενημέρωσης  της κάρτας γραφικών   

 

 

Εξαιρετικό πρόγραμμα διάγνωσης και ενημέρωσης του υλικού της κάρτας γραφικών του υπολογιστή 
σας. Το πρόγραμμα διαβάζει και σας δίνει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις πληροφορίες σχετικά με την 
κάρτα γραφικών αλλά και τη δυνατότητα να τρέξετε προγράμματα αξιολόγησης της απόδοσης της ώστε 
να δείτε τις συνολικές της επιδόσεις. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση. 

http://www.ozone3d.net/gpu_caps_viewer/  

http://www.hirensbootcd.org/download/
http://www.hiren.info/pages/bootcd
http://www.ozone3d.net/gpu_caps_viewer/
http://www.ozone3d.net/gpu_caps_viewer/
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3 HWiNFO : Ισχυρό πρόγραμμα πληροφοριών για το υλικό του Η/Υ σας 

 

Πολύ ισχυρό πρόγραμμα πληροφοριών για τον υπολογιστή σας. Θα αναλύσει και θα σας δώσει με κάθε 
λεπτομέρεια αναλυτικές πληροφορίες για το υλικό του υπολογιστή σας. Λειτουργεί με windows 32 και 
64 bit, είναι πλήρως αναβαθμισμένο και λειτουργικό. Θα το βρείτε σε δύο εκδόσεις μία για να το 
εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας και μία portable ώστε να μπορέσετε να τρέξετε χωρίς 
εγκατάσταση. 

https://www.hwinfo.com/download.php  

 

 

4 OpenGL Extensions Viewer : Βρείτε τα χαρακτηριστικά της κάρτας γραφικών σας και 

κάντε διαγνωστικά tests 

 

Διαγνωστική εφαρμογή που εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το OpenGL της κάρτας 
γραφικών σας. Το OpenGL Extensions Viewer είναι διαθέσιμο για Windows 32bit και 64bit MacOS X , 
iOS και Android. Εμφανίζει το όνομα του προμηθευτή, την έκδοση που υπάρχει, το όνομα του renderer 
αναλύει το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή σας, και σας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την 
κάρτα γραφικών σας, όπως για παράδειγμα την έκδοση του DirectX, το μοντέλο shader, την έκδοση του 
OpenGL την έκδοση των Drivers που χρησιμοποιεί, καθώς επίσης το μοντέλο renderer και τη μνήμη 
RAM που διαθέτει. Κάθε μία από τις τιμές αυτές, επηρεάζουν την απόδοση της ικανότητας απόδοσης 
του υπολογιστή σας, επομένως μια καλύτερη κάρτα γραφικών, με περισσότερη μνήμης RAM θα 
μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του υπολογιστή σας. 

http://www.realtech-vr.com/glview/  

http://www.hwinfo.com/download.php
https://www.hwinfo.com/download.php
http://www.realtech-vr.com/glview/
http://www.realtech-vr.com/glview/
http://www.realtech-vr.com/glview/
http://3.bp.blogspot.com/-DjhmdSt4LVY/Um57mWDAMAI/AAAAAAAAExk/_5SL9i_W8cg/s1600/HWiNFO.png
http://4.bp.blogspot.com/-Ibu6nB_tyYg/VIDW5rrvAEI/AAAAAAAAM-8/0nw3mo1JgKA/s1600/open%2BGl.jpg
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5 RAMMon : Πληροφορίες για τη μνήμη RAM που διαθέτει ο Η/Υ σας 

 

Απλή και αποτελεσματική εφαρμογή που σας δίνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με μνήμη RAM. Εκεί 
θα δείτε το είδος της μνήμης RAM στον υπολογιστή σας, ταχύτητα ρολογιού, τον κατασκευαστή, την 
ποσότητα, τη χρήση, και πολλές άλλες πληροφορίες. Επιπλέον, σας προσφέρει μια σύνδεση στο 
Amazon σε περίπτωση που θέλετε να δείτε την τιμή αν θέλετε να αγοράσετε περισσότερες μονάδες 
μνήμης RAM. Ακόμη μπορεί να είναι χρήσιμο για κάθε χρήστη που δεν γνωρίζει τι μνήμες έχει ο 
υπολογιστής του, αλλά και εκείνους τους χρήστες που θέλουν να αγοράσουν μνήμες και αλλά δεν 
ξέρουν τι θα πρέπει να αγοράσουν. 

http://www.passmark.com/products/rammon.htm  

 

6 SIV : Χρήσιμες πληροφορίες για το υλικό του Η/Υ σας 

 

Εμφανίζει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τα Windows όπως το δίκτυο, πληροφορίες για το 
hardware του υπολογιστή - CPU info, info PCI, PCMCIA, USB, και γενικά για το υλικό που τον αποτελεί. 

http://rh-software.com/  

 

7 SiSoftware Sandra : διαγνωστικό λογισμικό για ελέγξετε πλήρως τον Η/Υ σας 

 

Εξαιρετικό διαγνωστικό πρόγραμμα με το οποίο θα ανακαλύψετε κάθε ΄΄κρυφή΄΄ πτυχή του 
υπολογιστή σας, σας δίνει τη δυνατότητα ώστε να ελέγξετε πλήρως όχι μόνο το hardware αλλά και 
κάνετε Benchmarks στον επεξεργαστή σας, στη μνήμη σας στο σκληρό σας δίσκο κ.λπ.,  ώστε να δείτε 
τις διαφορές ανάμεσα στο υλικό του υπολογιστή σας και σε άλλα.  

http://www.sisoftware.co.uk/?d=dload&f=sware_dl_3264&l=en&a=  

http://www.passmark.com/products/rammon.htm
http://www.passmark.com/products/rammon.htm
http://rh-software.com/
http://rh-software.com/
http://www.sisoftware.co.uk/?d=dload&f=sware_dl_3264&l=en&a=
http://www.sisoftware.co.uk/?d=dload&f=sware_dl_3264&l=en&a
http://3.bp.blogspot.com/-k8XYpAAGxmE/U3pEgm6VW6I/AAAAAAAAKNU/gzpAb5KQ5Po/s1600/RAMMon.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-3-yME2_juHE/U3UA2_yHKnI/AAAAAAAAKII/uqJbrVaYNoU/s1600/siv1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2iTJAZXQwCE/VLVjt8yLBBI/AAAAAAAANiI/7xf5vqZ4ndg/s1600/SiSoftware%2BSandra.jpg
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8 Belarc Advisor : Δείτε το υλικό και το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας 

 

Το Belarc Advisor είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα με την βοήθεια του οποίου βλέπουμε το 
υλικό και το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας στο πρόγραμμα περιήγησης στο 
Web. Θα δείτε εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με προϊόντα λογισμικού και εξοπλισμού που 
μπορεί συνεργαστεί με τον υπολογιστή σας, μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή του προφίλ του 
υπολογιστή σας. Όλες οι πληροφορίες του προφίλ σας προστατεύονται και δεν αποστέλλονται σε 
κάποιο διακομιστή Web. Εκτός από την αναλυτική περιγραφή του υλικού και του software του 
υπολογιστή σας σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε όλα τα κλειδιά από όλα τα προγράμματα που έχετε 
εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας. 

http://www.belarc.com/free_download.html  

 

 

9 HARDiNFO : Διαγνωστικό πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης του Η/Υ 

 

Όλα-σε-ένα σύστημα πληροφοριών, διαγνωστικό, δικτύου, ελέγχου, παρακολούθησης και απογραφής 
υλικού, με δυνατότητες Benchmark. Το HARDiNFO εμφανίζει τις πληροφορίες του υλικού σε άριστα 
οργανωμένες κατηγορίες με υψηλής ποιότητας γραφική αναπαράσταση του κάθε συστατικού υλικού 
για γρήγορη και εύκολη κατανόηση. Παρακολουθεί το υλικό του υπολογιστή, υπηρεσίες, διαδικασίες, 
προγράμματα οδήγησης, το δίκτυό σας και την μπαταρία του φορητού σας υπολογιστή. Περιλαμβάνει 
ένα προηγμένο σύστημα παρακολούθησης της κίνησης δικτύου και Notebook Battery monitor 
φόρτισης / αποφόρτισης για να αναλύσει την κατάσταση της μπαταρίας. 

 

http://www.usro.net/products/hardinfo/  

 

 

http://www.belarc.com/free_download.html
http://www.belarc.com/free_download.html
http://www.lovefortechnology.net/2016/10/hardinfo.html
http://www.usro.net/products/hardinfo/
http://3.bp.blogspot.com/-JK5j4HsU3Lo/VNYeh0-VxAI/AAAAAAAANqU/lclAcF6lOLI/s1600/met2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-wpDqrj8nTnA/WAKfbTG3m0I/AAAAAAAAWBc/aaOay6e-gEkkaiKNyC0TIjZqxlTtUrSrACLcB/s1600/HARDiNFO.jpg
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10 Macrorit Disk Scanner : Ελέγξτε τους σκληρούς δίσκους για κατεστραμμένους τομείς 

 

Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να προσθέσουμε στην εργαλειοθήκη μας άλλο ένα αξιόλογο 
πρόγραμμα που θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξακριβώσουμε με μεγάλη ακρίβεια αν υπάρχουν 
προβλήματα στους σκληρούς μας δίσκους, πιο συγκεκριμένα αν ο προς εξέταση σκληρός δίσκος έχει 
κατεστραμμένους τομείς, "bad sectors". Τα "bad sectors" είναι σημάδι ότι ο σκληρός μας δίσκος οδεύει 
προς το τέλος της ζωή του και ότι πλέον δεν είναι ασφαλής η αποθήκευση των δεδομένων μας κάτι που 
αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε σημαντική ή και πλήρη των απώλεια δεδομένων του σκληρού δίσκου 
όπου διαπιστώνονται τα προβλήματα γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να τον αντικαταστήσουμε το 
συντομότερο δυνατόν. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση. 

http://macrorit.com/disk-surface-test/disk-surface-test.html 

 

Άλλα προγράμματα…  
Autoruns 

 

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx  

Εργαλείο ανάλυσης της Microsoft για τα Windows. Ένα εξαιρετικό εργαλείο από την ομάδα του 
sysinternals (πια κομμάτι τις Microsoft) που σας επιτρέπει να αναλύσετε σε ιδιαίτερο βάθος τι 
φορτώνει ο υπολογιστής σας όταν κάνετε εκκίνηση. Σε γενικές γραμμές απευθύνεται σε έμπειρους 
χρήστες που έχουν γνώσεις σχετικές με το λειτουργικό σύστημα των windows. Οι πληροφορίες που 
προσφέρει είναι ιδιαίτερου βάθους και είναι εξαιρετικά χρήσιμες για διαγνωστικούς σκοπούς. 

PC Wizard 

 

http://www.cpuid.com/pcwizard.php  

Ένα παρά πολύ καλό εργαλείο διαγνωστικής ανάλυσης για τον υπολογιστή σας. Δίνει μια 
πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τα εξαρτήματα και τα προγράμματα που είναι 
εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Οι δυνατότητες του είναι αρκετές για να καλύψουν και 
τις ανάγκες του επαγγελματία, ενώ συγχρόνως είναι και αλλά και αρκετά εύκολο στη χρήση για 
να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ένας αρχάριος. 

Πηγή πληροφορόρησης:  

http://macrorit.com/disk-surface-test/disk-surface-test.html
http://macrorit.com/disk-surface-test/disk-surface-test.html
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