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1.

2.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ*
Ανοίξτε παράθυρο µε τα περιεχόµενα της δισκέτας (Α:\)
Ανοίξτε το έγγραφο Στοιχεία.txt και συµπληρώστε µε ελληνικούς χαρακτήρες τα
στοιχεία που σας ζητούνται. Κλείστε το αρχείο αποθηκεύοντάς το (στον ίδιο
φάκελο). Ποιο είναι το µέγεθος του αρχείου µετά την αποθήκευση;

Στη δισκέτα θα βρείτε ένα φάκελο µε την ονοµασία ΠΡΟΟ∆ΟΣ 23_11_2005
Μέσα στο φάκελο αυτό δηµιουργήστε την παρακάτω δοµή φακέλων:

NONAME AE

Έσοδα

Πελάτες

Leasing

Έξοδα

∆ιάφορα

Εφορία

Προσωπικό Συµβάσεις

3.
Εντοπίστε το αρχείο Χρήσιµα Τηλέφωνα.txt. Μεταφέρετε το αρχείο στον
φάκελο Συµβάσεις που δηµιουργήσατε στο προηγούµενο ερώτηµα. Τι τύπος αρχείου
είναι;

*

Όλες οι ενέργειες αφορούν φακέλους και αρχεία που βρίσκονται µέσα στη δισκέτα που θα σας δοθεί.
- Η δισκέτα θα παραδοθεί στους εκπαιδευτές µετά το πέρας της εξέτασης
- ∆ώστε τις απαντήσεις σας στον προβλεπόµενο χώρο.
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Περιγράψτε τις ενέργειες που κάνετε για να αδειάσει ο Κάδος Ανακύκλωσης.

4.

5.
Εντοπίστε το αρχείο Άσκηση 1.doc. Αντιγράψτε το στο φάκελο Leasing που
δηµιουργήσατε. Πότε δηµιουργήθηκε το αρχείο αυτό;

6.
Αλλάξτε το όνοµα (µετονοµασία) του αρχείου Άσκηση 1 που βρίσκεται µέσα στο
φάκελο Leasing σε Άσκηση 2. Γράψτε την ηµεροµηνία τροποποίησης του αρχείου.

7.

Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα:
•

Περιγράψτε έναν τρόπο για να επιλέξετε όλα τα περιεχόµενα ενός φακέλου

•

Περιγράψτε έναν τρόπο για να επιλέξετε 2 ή παραπάνω αρχεία που βρίσκονται
το ένα δίπλα στο άλλο

•

Περιγράψτε έναν τρόπο για να επιλέξετε 2 ή παραπάνω αρχεία που ∆ΕΝ
βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο

∆ιαγράψτε το αρχείο τεστ µέσα από το φάκελο Πρόοδος 23_11_2005.

8.

9.
Πόσα έγγραφα του Microsoft Word υπάρχουν στον φάκελο ΝΟΝΑΜΕ ΑΕ και
στους υποφακέλους του;

10.

Επιλέξτε ποια από τα παρακάτω είναι µέσα αποθήκευσης δεδοµένων:
Σκληρός ∆ίσκος 80GB

Μνήµη RAM 256MB

CD ROM

Κάρτα οθόνης µε 128MB µνήµη

DVD-R

Pentium 4 3,2GHz

Ο ∆ιευθυντής

Σπυρίδης ∆ηµήτριος
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Παυλίδης Γεώργιος
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