
Τι είναι οι επεκτάσεις αρχείων (extensions); 
Τα ονόµατα των αρχείων ακολουθούνται από µία κατάληξη ώστε το λειτουργικό σύστηµα να 
γνωρίζει ποιο πρόγραµµα να καλέσει ώστε να "εκτελέσει" το κατάλληλο αρχείο. Πολλές φορές 
η επέκταση του αρχείου δεν εµφανίζεται για λόγους ασφαλείας. Παρακάτω παρατίθεται 
πίνακας για τους γνωστότερους τύπους αρχείων. 
 

Κατάληξη Τύπος αρχείου Συσχετιζόµενο πρόγραµµα 

EXE εκτελέσιµο πρόγραµµα Microsoft Windows 

DOC κείµενο Microsoft Word 

XLS λογιστικό φύλλο Microsoft Excel 

PPT, PPS αρχείο παρουσίασης Microsoft Powerpoint 

MDB βάση δεδοµένων Microsoft Access 

PDF κείµενο τύπου postscript Adobe Acrobat Reader ή παρόµοιο 

ΤΧΤ κείµενο WordPad, Notepad, Microsoft Word 

ZIP συµπιεσµένο αρχείο Winzip/ Windows XP 

BMP αρχείο εικόνας Microsoft Paint 

HTM, 
HTML 

ιστοσελίδα 
Internet Explorer, Netscape Nav, 
Mozilla 

MP3 συµπιεσµένο αρχείο ήχου 

λογισµικό αναπαραγωγής ήχου 
ανάλογα µε το λογισµικό που έχει 
οριστεί εξ ορισµού να ανοίγει τέτοια 
αρχεία π.χ. Winamp 

AVI δεδοµένα βίντεο 
λογισµικό που έχει οριστεί εξ 
ορισµού να ανοίγει τέτοια αρχεία π.χ. 
Windows Media Player  

DLL βιβλιοθήκη κώδικα Microsoft Windows 

HLP βοηθητικές οδηγίες Microsoft Windows 

INI αρχείο συστήµατος Microsoft Windows 

REG δεδοµένα για το µητρώο Microsoft Windows 

TIF,GIF, 
JPEG 

εικόνα 

λογισµικό επεξεργασίας εικόνας 
ανάλογα µε το λογισµικό που έχει 
οριστεί εξ ορισµού να ανοίγει τέτοια 
αρχεία π.χ. Adobe Photoshop 

TTF γραµµατοσειρά Microsoft Windows 

WAV ήχος 

λογισµικό αναπαραγωγής ήχου 
ανάλογα µε το λογισµικό που έχει 
οριστεί εξ ορισµού να ανοίγει τέτοια 
αρχεία π.χ. Windows Media Player 

 
 
Ποιες είναι οι συντοµεύσεις του πληκτρολογίου για αντιγραφή και επικόλληση; 
Επιλέγουµε το/τα αρχείο/α ή το κείµενο προς αντιγραφή ή επικόλληση και πατάµε: 

• Ctrl+C για αντιγραφή  
• Ctrl+V για επικόλληση 

 
 Πώς απεγκαθιστώ ένα πρόγραµµα από τον υπολογιστή µου; 

• Έναρξη Προγράµµατα βρίσκω το πρόγραµµα που θέλω να απεγκαταστήσω και στο 
αναδυόµενο µενού επιλέγω "Κατάργηση εγκατάστασης" (Uninstall) αν υπάρχει. 

  



• Έναρξη Πίνακας Ελέγχου Προσθαφαίρεση Προγραµµάτων. Επιλέγω το 
πρόγραµµα που θέλω να απεγκαταστήσω και επιλέγω το κουµπί Αλλαγή/Κατάργηση". 

      

Αν σε ένα πρόγραµµα δεν έχει προηγηθεί εγκατάσταση, τότε δεν υπάρχει στον Πίνακα 
Ελέγχου και αρκεί απλά η διαγραφή του καταλόγου εγκατάστασής του. 
 
Πώς µπορώ να δω το µέγεθος ενός αρχείου; 
Κάνω δεξί κλικ στο αρχείο και αριστερό κλικ στην επιλογή "Ιδιότητες" του αναδυόµενου 
µενού. Στην εµφανιζόµενη καρτέλα µε τίτλο "Γενικά" µεταξύ άλλων βλέπω και το µέγεθος του 
αρχείου. 
 
Πώς µπορώ να βρω ένα αρχείο σε κάποιο φάκελο στο σκληρό δίσκο που 
αποθήκευσα; 
Κάνω ∆εξί κλικ στο κουµπί Έναρξη και στο αναδυόµενο µενού κλικ στο Αναζήτηση. Στο 
εµφανιζόµενο παράθυρο µου δίνεται η δυνατότητα να κάνω αναζήτηση δίνοντας ολόκληρο ή 
µέρος του ονόµατος του χαµένου αρχείου, το πότε τροποποιήθηκε κ.ά. 
 
Τι είναι ο κάδος ανακύκλωσης; 
Είναι ένας χώρος στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή που αποθηκεύονται προσωρινά τα 
αρχεία και οι φάκελοι που έχουν διαγραφεί. Αν γίνει "Άδειασµα του κάδου ανακύκλωσης" τα 
αρχεία διαγράφονται µόνιµα από τον υπολογιστή. 
 
Από τον κάδο ανακύκλωσης µπορούµε να επαναφέρουµε ένα αρχείο που έχουµε 
διαγράψει; 
Στην επιφάνεια εργασίας ενεργοποιούµε (κάνουµε κλικ) το εικονίδιο "Κάδος ανακύκλωσης" 
επιλέγουµε το αρχείο ή τα αρχεία που επιθυµούµε να επαναφέρουµε και κλικ στην επιλογή 
"Επαναφορά των επιλεγµένων στοιχείων". 
 
Πώς µπορώ να αλλάξω το φόντο στην επιφάνεια εργασίας; 
Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και στο αναδυόµενο µενού επιλέξτε "Ιδιότητες". Στο 
εµφανιζόµενο παράθυρο και στην καρτέλα "Επιφάνεια εργασίας", επιλέξτε το φόντο που 
επιθυµείτε, πατήστε "Εφαρµογή" και µετά OK. 
 
Πώς µπορώ να αλλάξω την ανάλυση και βάθος χρώµατος της οθόνης; 
Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και στο αναδυόµενο µενού επιλέξτε "Ιδιότητες". Στο 
εµφανιζόµενο παράθυρο και στην καρτέλα "Ρυθµίσεις", επιλέξτε την ανάλυση που επιθυµείτε, 
πατήστε "Εφαρµογή" και µετά OK. 
 
Πώς αλλάζω screen saver; 
Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και στο αναδυόµενο µενού επιλέξτε "Ιδιότητες". Στο 
εµφανιζόµενο παράθυρο και στην καρτέλα "Προφύλαξη οθόνης", επιλέξτε την προφύλαξη 
οθόνης που επιθυµείτε και τον χρόνο αναµονής ώστε να ενεργοποιηθεί. Πατήστε "Εφαρµογή" 
και µετά OK. 
 
Πώς ακυρώνω µια εκτύπωση; 
Επιλέγω Έναρξη Εκτυπωτές και επιλέγω τον εκτυπωτή στον οποίο έχω στείλει το προς 
εκτύπωση έγγραφο. Επιλέγω το έγγραφο που έχω στείλει για εκτύπωση και στο µενού 
"Έγγραφο" επιλέγω πρώτα "Παύση" και µετά "Άκυρο".  
 


