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ταρεφασ, 〈ρεα δε τραβαληο; τραβαληο χοm παστασ ε αρθυιϖοσ: λοχαλιζαο δε αρθυιϖοσ ε παστασ; mοϖιmενταο ε 
χ⌠πια δε αρθυιϖοσ ε παστασ; τιποσ δε αρθυιϖοσ ε εξτενσ⌡εσ; χριαο, ρενοmεαο ε εξχλυσο δε αρθυιϖοσ ε παστασ; 
φερραmεντασ δε σιστεmα: λιmπεζα δε δισχο, δεσφραγmενταδορ δε δισχο, φιρεωαλλ δο Wινδοωσ, αγενδαδορ δε 
ταρεφασ, ποντοσ δε ρεσταυραο; ινσταλαο δε προγραmασ; χονφιγυρα⌡εσ β〈σιχασ δο Wινδοωσ: ρεσολυο δα τελα, 
χορεσ, φοντεσ, ιmπρεσσορασ, απαρνχια, σεγυνδο πλανο, προτετορ δε τελα; Wινδοωσ Εξπλορερ.  ............................... 1 

 
 
 
− Προχεσσαδορεσ δε τεξτοσ WΟΡD ε Wριτερ (∗∗): 〈ρεα δε τραβαληο, βαρρα δε φερραmεντασ, βοτ⌡εσ ε mενυσ; 

φορmαταο δε δοχυmεντοσ: ρεχυρσοσ δε mαργενσ, ταβυλαο, ρεχυο ε εσπααmεντο ηοριζονταλ, εσπααmεντο 
ϖερτιχαλ, φοντεσ, δεσταθυεσ νεγριτο, συβλινηαδο, ιτ〈λιχο, συβσχριτο, σοβρεσχριτο, ετχ.; οργανιζαο δο τεξτο εm 
λιστασ ε χολυνασ; ταβελασ; εστιλοσ ε mοδελοσ; χαβεαληοσ ε ροδαπσ; χονφιγυραο δε π〈γινα; σε⌡εσ δο 
δοχυmεντο; νδιχεσ; ινσερο, ποσιχιοναmεντο ε φορmαταο δε οβϕετοσ.  ............................................................. 13 

− Πλανιληασ ελετρνιχασ ΕΞΧΕΛ ε Χαλχ (∗∗): 〈ρεα δε τραβαληο, βαρρα δε φερραmεντασ, βοτ⌡εσ ε mενυσ; 
δεσλοχαmεντο δο χυρσορ να πλανιληα παρα σελεο δε χλυλασ, λινηασ ε χολυνασ; ιντροδυο δε νmεροσ, τεξτοσ, 
φ⌠ρmυλασ ε δατασ να πλανιληα, ρεφερνχια αβσολυτα ε ρελατιϖα; πρινχιπαισ φυν⌡εσ: mατεm〈τιχασ, λ⌠γιχασ, 
εστατστιχασ, δατα−ηορα, φινανχειρασ, τεξτο, πεσθυισα ε ρεφερνχια; φορmαταο δε πλανιληασ: νmερο, 
αλινηαmεντο, βορδα, φοντε, παδρ⌡εσ; εδιο δα πλανιληα: οπερα⌡εσ δε χοπιαρ, χολαρ, ρεχορταρ, λιmπαρ, mαρχαρ, 
ετχ.; χλασσιφιχαο δε δαδοσ νασ πλανιληασ; γρ〈φιχοσ.  .................................................................................................... 33 

− Σοφτωαρεσ δε απρεσενταο ΠΟWΕΡΠΟΙΝΤ ε Ιmπρεσσ (∗∗): 〈ρεα δε τραβαληο, βαρρα δε φερραmεντασ, βοτ⌡εσ 
ε mενυσ; χριαο δε απρεσεντα⌡εσ ε ινσερο δε σλιδεσ; ελεmεντοσ δα τελα ε mοδοσ δε ϖισυαλιζαο; 
τραβαληανδο χοm οβϕετοσ δε τεξτο: φορmαταρ, mοϖερ, χοπιαρ ε εξχλυιρ οβϕετοσ; λιστασ νυmεραδασ, λιστασ χοm 
mαρχαδορεσ ε οβϕετοσ δε δεσενηο; υσο δε ταβελασ, γρ〈φιχοσ, πλανιληασ ε οργανογραmασ; λαψουτ, εσθυεmα δε 
χορεσ, σεγυνδο πλανο ε σλιδε mεστρε; mονταγεm δε σλιδεσ ανιmαδοσ; ιντεγραο χοm εδιτορ δε τεξτο ε πλανιληα 
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− Ρεδεσ δε Χοmπυταδορεσ ε Ιντερνετ (∗∗∗): ιντρανετ, εξτρανετ ε Ιντερνετ; προτοχολοσ Ιντερνετ δασ χαmαδασ 
δε ρεδε, δε τρανσπορτε ε δε απλιχαο; χορρειο ελετρνιχο: χλιεντεσ δε χορρειο ελετρνιχο, σερϖιδορεσ δε χορρειο 
ελετρνιχο, mενσαγεm ελετρνιχα ε σευσ χαβεαληοσ, φιλτροσ δε ε−mαιλ, λιστασ δε χορρειο ελετρνιχο, σπαm, 
χονφιγυρα⌡εσ ε υτιλιζαο δε ρεχυρσοσ τπιχοσ δε χορρειο ελετρνιχο, ωεβmαιλ; Wορλδ Wιδε Wεβ: ναϖεγαδορεσ, 
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− Χονχειτοσ δε προτεο ε σεγυρανα: mεχανισmοσ δε αυτεντιχαο ε αυτοριζαο παρα αχεσσο α ρεχυρσοσ δε 
ρεδε ε σερϖιοσ; χερτιφιχαο διγιταλ; χριπτογραφια σιmτριχα ε ασσιmτριχα; mαλωαρεσ: τιποσ, αταθυεσ, αmεαασ ε 
φορmασ δε προτεο; φιρεωαλλ; προτοχολοσ Ιντερνετ σεγυροσ; σεγυρανα εm ρεδεσ σεm φιο. ................................ 150 

 
 


