
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ    ΤΜΗΜΑ Α1
     Ονοματεπώνυμο:……………………..

1. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά χρησιμοποιώντας τις λέξεις που υπάρχουν  στην 
παρένθεση ( δρομέας, αποκοπή, αποθήκευση, κύλισης, αναίρεση, γραμμές, άνοιγμα, 
αντιγραφή )
Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σένα αρχείο ζωγραφικής θα 
πρέπει να το έχουμε κάνει __________
Για να μπορέσω να εργαστώ σε μια  ζωγραφιά που εχω φυλάξει , πρέπει πρώτα να κάνω 
___________
Αν θέλω να ακυρώσω μια ενέργεια επιλέγω __________
Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην οθόνη μας να εμφανίσουμε και άλλες περιοχές του 
κειμένου χρησιμοποιούμε τις ________    ___________
Το σημαδάκι που μας δείχνει στον επεξεργαστή κειμένου το σημείο στο οποίο θα 
εμφανιστεί το κείμενο ονομάζεται _________ .Το πλήκτρο _______ δημιουργεί μια νέα 
παράγραφο. Το πλήκτρο ___________ τυπώνει ένα κενό χαρακτήρα. Το πλήκτρο 
_______ διαγράφει τους χαρακτήρες πριν το δρομέα. Το πλήκτρο _______ διαγράφει 
τους χαρακτήρες μετά το δρομέα.  Το πλήκτρο ________ ενεργοποιεί το πληκτρολογιο 
για να γράψουμε κεφαλαία. Με το πλήκτρο ___ γράφω έντονα ενώ με το ___ 
υπογραμμίζω.

2. Γράψτε  με τη σειρά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορεσουμε να  
αντιγράψουμε μια εικόνα. Αν θέλουμε να επαναλάβουμε την αντιγραφή της ίδιας εικόνας 
πρέπει να επαναλάβουμε όλα τα βήματα ; αν όχι ποια είναι τα αναγκαία που πρέπει να 
επαναλάβουμε και γιατί; 

    Αντιγραφή επιλογή νέας θέσης           επικόλληση          περικλείουμε  το σχήμα

3. Να γίνουν οι αντιστοιχίσεις 

Δεν μπορούμε να έχουμε peer to peer υπηρεσίες μεταξύ εργαστηρίων ISDN.
Για παράδειγμα δεν είναι δυνατή η τηλεδιάσκεψη με point to point σύνδεση. Δεξια στοίχιση
Αυτό είναι περιοριστικό με δεδομένη την αδυναμία χρήσης ΙLS over NAT

Δεν μπορούμε να έχουμε peer to peer υπηρεσίες μεταξύ εργαστηρίων ISDN.     
Για παράδειγμα δεν είναι δυνατή η τηλεδιάσκεψη με point to point σύνδεση            αριστερή στοίχιση

Αυτό είναι περιοριστικό με δεδομένη την αδυναμία χρήσης ΙLS over NAT

Δεν μπορούμε να έχουμε peer to peer υπηρεσίες μεταξύ εργαστηρίων ISDN
Για παράδειγμα δεν είναι δυνατή  η τηλεδιάσκεψη με point to point σύνδεση πλήρης στοίχιση
Αυτό είναι περιοριστικό με δεδομένη την αδυναμία χρήσης  ΙLS  over NAT

4. Ποια είναι η διαφορά της αντιγραφής από την μετακίνηση;



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ    


ΤΜΗΜΑ Α1

     Ονοματεπώνυμο:……………………..


1. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά χρησιμοποιώντας τις λέξεις που υπάρχουν  στην παρένθεση ( δρομέας, αποκοπή, αποθήκευση, κύλισης, αναίρεση, γραμμές, άνοιγμα, αντιγραφή )

Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σένα αρχείο ζωγραφικής θα πρέπει να το έχουμε κάνει __________


Για να μπορέσω να εργαστώ σε μια  ζωγραφιά που εχω φυλάξει , πρέπει πρώτα να κάνω ___________


Αν θέλω να ακυρώσω μια ενέργεια επιλέγω __________


Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην οθόνη μας να εμφανίσουμε και άλλες περιοχές του κειμένου χρησιμοποιούμε τις ________    ___________


Το σημαδάκι που μας δείχνει στον επεξεργαστή κειμένου το σημείο στο οποίο θα εμφανιστεί το κείμενο ονομάζεται _________ .Το πλήκτρο _______ δημιουργεί μια νέα παράγραφο. Το πλήκτρο ___________ τυπώνει ένα κενό χαρακτήρα. Το πλήκτρο _______ διαγράφει τους χαρακτήρες πριν το δρομέα. Το πλήκτρο _______ διαγράφει τους χαρακτήρες μετά το δρομέα.  Το πλήκτρο ________ ενεργοποιεί το πληκτρολογιο για να γράψουμε κεφαλαία. Με το πλήκτρο ___ γράφω έντονα ενώ με το ___ υπογραμμίζω.

2.  Γράψτε  με τη σειρά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορεσουμε να  αντιγράψουμε μια εικόνα. Αν θέλουμε να επαναλάβουμε την αντιγραφή της ίδιας εικόνας πρέπει να επαναλάβουμε όλα τα βήματα ; αν όχι ποια είναι τα αναγκαία που πρέπει να επαναλάβουμε και γιατί; 


    Αντιγραφή

επιλογή νέας θέσης           επικόλληση          περικλείουμε  το σχήμα

3. Να γίνουν οι αντιστοιχίσεις 

Δεν μπορούμε να έχουμε peer to peer υπηρεσίες μεταξύ εργαστηρίων  ISDN.



  Για παράδειγμα δεν είναι δυνατή η τηλεδιάσκεψη με point to point σύνδεση.

Δεξια στοίχιση
 Αυτό είναι περιοριστικό με δεδομένη την αδυναμία χρήσης ΙLS over NAT

Δεν μπορούμε να έχουμε peer to peer υπηρεσίες μεταξύ εργαστηρίων ISDN.



      Για  παράδειγμα δεν είναι δυνατή η τηλεδιάσκεψη με point to point σύνδεση

           αριστερή στοίχιση 
Αυτό είναι περιοριστικό με δεδομένη την αδυναμία χρήσης ΙLS over NAT

Δεν μπορούμε να έχουμε peer to peer υπηρεσίες μεταξύ εργαστηρίων ISDN



  Για παράδειγμα δεν είναι δυνατή  η τηλεδιάσκεψη με point to point σύνδεση

πλήρης στοίχιση Αυτό είναι περιοριστικό με δεδομένη  την αδυναμία χρήσης   ΙLS   over NAT

4. Ποια είναι η διαφορά της αντιγραφής από την μετακίνηση;

