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Εξεηαζηέα ύλη - Χπήζη Η/Υ και διαχείπιζη απχείων 
 

1. Πεπιβάλλον Ηλεκηπονικού Υπολογιζηή 

 

α. Βαζικές Λειηοσργίες και Ρσθμίζεις 

α1. Δθθίλεζε, Σεξκαηηζκόο, Δπαλεθθίλεζε ηνπ Η/Τ αθνινπζώληαο ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 

α2. Δκθάληζε πιεξνθνξηώλ έθδνζεο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, δηαζέζηκεο RAM 

α3. Ρύζκηζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο 

α4. Ρπζκίζεηο έληαζεο ήρνπ, αλάιπζεο νζόλεο, βάζνπο ρξώκαηνο 

α5. Υξήζε θαη επηινγέο Πξνθύιαμεο Οζόλεο 

α6. Δλαιιαγή γιώζζαο πιεθηξνινγίνπ 

α7. Υξήζε ύιιεςεο Οζόλεο (Print Screen) θαη επηθόιιεζεο 

α8. Υξήζε Λεηηνπξγηώλ Βνήζεηαο 

 

β. Επιθάνεια Εργαζίας 

β1. Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηνηρείσλ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο: Μελνύ έλαξμε, γξακκή 

εξγαζηώλ, επηθάλεηα εξγαζίαο, εηθνλίδηα 

β2. Υξήζε ηνπ κελνύ έλαξμε, εθθίλεζε θαη θιείζηκν εθαξκνγήο 

β3. Άλνηγκα αξρείνπ, θαθέινπ, εθαξκνγήο, εηθνληδίσλ ζπζηήκαηνο από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

β4. Γεκηνπξγία εηθνληδίνπ ζπληόκεπζεο 

 

γ. Παράθσρα 

γ1. Αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηνηρείσλ ησλ παξαζύξσλ: Γξακκή ηίηινπ, κελνύ, ξάβδνη 

θύιηζεο, γξακκή εξγαιείσλ, γξακκή θαηάζηαζεο 

γ2. Διαρηζηνπνίεζε, κεγηζηνπνίεζε, επαλαθνξά, θιείζηκν, κεηαθίλεζε, αιιαγή κεγέζνπο παξαζύξσλ 

γ3. Δλαιιαγή κεηαμύ αλνηρηώλ παξαζύξσλ 

γ4. Σαμηλόκεζε πεξηερνκέλσλ παξαζύξσλ θαθέισλ 

 

δ. Δομή θακέλων και αρτείων 

δ1. Καηαλόεζε ησλ νδεγώλ κέζσλ απνζήθεπζεο, αξρείσλ, θαθέισλ θαη ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ησλ θαθέισλ 

δ2. Πινήγεζε κεηαμύ θαθέισλ, νδεγώλ κέζσλ απνζήθεπζεο 

δ3. Καηαλόεζε ηεο δνκήο ηνπ νλόκαηνο ησλ αξρείσλ, γλώζε ζπλήζσλ ηύπσλ αξρείσλ 

 

ε. Διατείριζη θακέλων και αρτείων 

ε1. Γεκηνπξγία θαθέινπ θαη ππνθαθέινπ 

ε2. Μεηνλνκαζία θαθέισλ, αξρείσλ 

ε3. Δπηινγή πνιιαπιώλ θαθέισλ, αξρείσλ 

ε4. Μεηαθίλεζε αξρείσλ, θαθέισλ 
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ε5. Αληηγξαθή αξρείσλ, θαθέισλ 

ε6. Γηαγξαθή αξρείσλ, θαθέισλ 

ε7. Δπαλαθνξά αξρείσλ, θαθέισλ από ηνλ θάδν αλαθύθισζεο, άδεηαζκα ηνπ θάδνπ αλαθύθισζεο 

 

ζη. Βοηθηηικά εργαλεία 

ζη1. Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ αλαδήηεζεο αξρείσλ, θαθέισλ 

ζη2. Λίζηα πξόζθαησλ εγγξάθσλ 

ζη3. Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο ζπκπίεζεο αξρείσλ 

ζη4. πκπίεζε, εμαγσγή αξρείσλ 

ζη5. Δπίγλσζε ηνπ ηη είλαη έλαο ηόο Η/Τ, πνηεο κπνξεί λα είλαη νη επηδξάζεηο ηνπ θαη ηξόπσλ δηάδνζήο ηνπο 

ζη6. Δπίγλσζε σθειεηώλ, πεξηνξηζκώλ ησλ αληηβηνηηθώλ εθαξκνγώλ 

2. Διαχείπιζη εθαπμογών, εκηυπώζεων 

 

α. Εθαρμογές 

α1. Σεξκαηηζκόο εθαξκνγήο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη 

α2. Καηαλόεζε ησλ δηαδηθαζηώλ εγθαηάζηαζεο, απεγθαηάζηαζεο εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ζηνλ Η/Τ 

 

β. Εκησπώζεις 

β1. Δγθαηάζηαζε εθηππσηή ζηνλ Η/Τ 

β2. Δπηινγή πξνεπηιεγκέλνπ εθηππσηή 

β3. Γηαρείξηζε εθηππώζεσλ: Παύζε, επαλεθθίλεζε, δηαγξαθή εξγαζηώλ εθηύπσζεο 

 

 

 

 

 

Η αλαθεξόκελε ύιε είλαη απόιπηα ελαξκνληζκέλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. 


