
Windows 7 

Πίνακας Περιεχομένων  

Κάθε μάθημα στο ολοκληρωμένο προϊόν περιλαμβάνει το βίντεο 
μαθήματος και πολλές ασκήσεις εξάσκησης. Συνολικά για όλο το 
βασικό επίπεδο περιλαμβάνονται περίπου 4.000 ασκήσεις. Κάθε 
άσκηση έχει το δικό της αναλυτικό βίντεο απάντησης και στο τέλος 
των μαθημάτων κάθε ενότητας υπάρχουν επαναληπτικά τεστ για 
όσους θέλουν να δοκιμάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. 

 
1. Τα πρώτα βήματα με το ποντίκι  

 
2. Τα πρώτα βήματα με το πληκτρολόγιο  

 
3. Πεζά – κεφαλαία και το αριθμητικό πληκτρολόγιο  

 
4. Εισαγωγή διαλυτικών και τα πλήκτρα delete και enter  

 
5. Χρήση του κουμπιού της έναρξης για την εκκίνηση εφαρμογών  

 
6. Βασικές λειτουργίες παραθύρων  

 
7. Αναγνώριση στοιχείων παραθύρου  

 
8. Εργασία με πολλά παράθυρα  

 
9. Τερματισμός και επανεκκίνηση υπολογιστή  

 
10. Εκκίνηση υπολογιστή και διαχείριση χρηστών  
 
11. Εικονίδια  

 
12. Ρυθμίσεις εμφάνισης των εικονιδίων της επιφάνειας εργασίας  

 
13. Πολλαπλή επιλογή και προβολές εικονιδίων  

 
14. Εισαγωγή στην αποθήκευση  

 
15. Εισαγωγή στα αποθηκευτικά μέσα και τους φάκελους  

 
16. Πλοήγηση στα αποθηκευτικά μέσα και τους φακέλους  

 
17. Δημιουργία φακέλων και υποφακέλων  

 
18. Αποθήκευση και άνοιγμα αρχείων  

https://www.youtube.com/watch?v=gcRHZVUQlqk
https://www.youtube.com/watch?v=HDHd8OZs9gE


 
19. Αποθήκευση ως  

 
20. Τύποι αρχείων και άνοιγμα εικονιδίων  

 
21. Μονάδες μέτρησης μεγέθους αποθηκευτικών μέσων και αρχείων  

 
22. Ιδιότητες αρχείων και φακέλων  

 
23. Μετονομασία αρχείων και φακέλων  

 
24. Ταξινόμηση και προβολές φακέλων  

 
25. Διαγραφή και επαναφορά  

 
26. Αντιγραφή αρχείου ή φακέλου  

 
27. Μετακίνηση αρχείου ή φακέλου  

 
28. Αντιγραφή και επικόλληση γενικά  

 
29. Αντιγραφή της οθόνης με το πλήκτρο Print Screen  

 
30. Το εργαλείο αποκομμάτων  

 
31. Εισαγωγή στις συντομεύσεις  

 
32. Περισσότερες δυνατότητες των συντομεύσεων  

 
33. Εισαγωγή στην συμπίεση αρχείων και φακέλων  

 
34. Περισσότερα για την συμπίεση αρχείων και φακέλων  

 
35. Πρόσφατα στοιχεία  

 
36. Απλή αναζήτηση αρχείων και φακέλων  

 
37. Περισσότερες δυνατότητες αναζήτησης αρχείων και φακέλων  

 
38. Ρυθμίσεις υπολογιστή  

 
39. Πίνακας ελέγχου  

 
40. Διαχείριση εργασιών και εφαρμογών που δεν αποκρίνονται  

 
41. Ρυθμίσεις Οθόνης  
 

https://www.youtube.com/watch?v=MGFejOBRcYs
https://www.youtube.com/watch?v=jXGrBt89wqc
https://www.youtube.com/watch?v=NrTkov51XdQ


 
42. Εκτύπωση  

 
43. Ρυθμίσεις εκτυπωτών  

 
44. Βοήθεια των windows  

 
45. Κατανόηση και αντιμετώπιση ιών  

 
46. Αντίγραφα Ασφαλείας  

 
47. Διαδικτυακή αποθήκευση αρχείων  

 
48. Τοπικά δίκτυα  

 


