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Computer Essentials – 2 – Multiple Choice
1. RAM is the acronym for..? RAM είναι το ακρωνύμιο των λέξεων...
(a)
(b)
(c)
(d)

Random Access Memory
Read Only Memory
Random Abroad Memory
Rather Above Memory

2. What do we do to uninstall a program ?
Τι κάνουμε για να απεγκαταστήσουμε ένα πρόγραμμα;
(a)

Right click on the program an then Delete
Δεξί κλικ στο πρόγραμμα και στην συνέχεια επιλέγουμε dELETE
Delete.

(b)

Start, Control Panel, Uninstall a Program

(c)

Find the program and remove it to the recycle bin
Βρίσκουμε το πρόγραμμα και το μεταφέρουμε στον
Κάδο ανακύκλωσης

(d)

Start, Control Panel, System

4. What do we use to switch between open windows .
Ποια πλήκτρα χρησιμοποιούμε για να μεταφερθούμε από ένα ανοικτό παράθυρο σε ένα άλλο;
(a)

Ctrl+Esc

(b)

Alt+Ctrl+Delete

(c)

Alt+Tab

(d)

Alt+F4

5.
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What device does an operating system use to store files and folders?
Ποιά αποθηκευτική συσκευή χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό σύστημα για να αποθηκεύει πληροφορίες;
(a)

Hard Disk
Σκληρός Δίσκος

(b)

Diskette / CD-Rom
Δισκέτα/Οπτικός δίσκος

(c)

Network Drive
Δίσκος ενωμένος μέσω Δικτύου.

(d)

All of the above
Όλα τα παραπάνω

7. How can a virus be transmitted to your computer?
Πώς μπορούμε να ιςκολλήσουμε ένα ιό;
(a)

του Internet
Via
Μέσω Internet

(b)

Via Network
Μέσω του Δικτύου

(c)

Diskette/cd /dvd
μόνιμη διαγραφή του
Δισκέτα /Οπτικός δίσκος/dvd

(d)

All of the above
Όλα τα παραπάνω.

8. A file with the extension xlsx opens with...
Ένα αρχείο με επέκταση xlsx
(a)
Microsoft
(b)
Microsoft
(c)
Microsoft
(d)
Microsoft

μπορεί να ανοίξει με το πρόγραμμα...
Word
Access
Excel
Power Point
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10.Οι κωδικοί πρόσβασης σε ένα υπολογιστή χρησιμοποιούνται για...
Computer passwords are used...
(a) To protect files from unauthorised access / Την προστασία των αρχείων από ανεπιθύμητη πρόσβαση
(b) To convert files to hidden files / Την μετατροπή των αρχείων σε κρυφά αρχεία
(c) To protect files from viruses / Την προστασία των αρχείων από τους ιούς
(d) To convert files to read-only files / Την μετατροπή των αρχείων σε αρχεία μόνο για ανάγνωση (read only)
12. Which of the available statements is true when buying a software package?
Ποια από τις δηλώσεις που σας δίνονται είναι ορθή όσον αφορά την αγορά ενός πακέτου λογισμικού;
(a) You can make as many copies as you wish / Μπορείτε να κάνετε όσα αντίγραφα επιθυμείτε
(b) You can install the software on any number of computers / Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε
οποιονδήποτε αριθμό υπολογιστών
(c) You purchase a license of use / Αγοράζετε άδεια χρήσης
(d) You can sell the package / Μπορείτε να πουλήσετε το πακέτο
13. Which of the available options is the term given to a person's right to prevent others from reproducing
work that he/she has written?
Ποια από τις επιλογές που σας δίνονται είναι ο όρος που αποδίδεται στο δικαίωμα ενός ατόμου να απαγορεύει
σε άλλους να αναπαράγουν εργασία που αυτός/αυτή έχει γράψει;
(a) Άδεια (Licence)
(b) Εξουσιοδότηση (Authorisation)
(c) Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)
(d) Πατέντα (Patent)
14. Which of the available options is hardware?
Ποια από τις επιλογές που σας δίνονται είναι υλικό (hardware);
(a) Database / Βάση δεδομένων
(b) Monitor/ Οθόνη
(c) Operating System / Λειτουργικό σύστημα
(d) E-mail / Ηλ. Ταχυδρομείο
15. Which of the available options is a peripheral device?
Ποια από τις επιλογές που σας δίνονται είναι περιφερειακή συσκευή;
(a) ROM
(b) RAM
(c) CUP
(d) Scanner
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17. Which of the available options is the main memory area used by a program when it is active? Ποια από
τις επιλογές που σας δίνονται είναι η κύρια περιοχή μνήμης που χρησιμοποιείται από ένα πρόγραμμα όταν
είναι ενεργό;
(a) ROM
(b) RAM
(c) CUP
(d) ISP
19. Which of the available options is an input device?
Ποια από τις επιλογές που σας δίνονται είναι μονάδα εισόδου;
(a) Web camera
(b) Printer
(c) Plotter
(d) RAM
20. Which of the available options outputs information from a computer? Ποια από τις συσκευές που σας
δίνονται εξάγει πληροφορίες από τον υπολογιστή;
(a) Microphone
(b) Scanner
(c) Trackball
(d) Printer

22. Which of the available tasks is a function of the operating system?
Ποια από τις επιλογές που σας δίνονται είναι αρμοδιότητα του λειτουργικού συστήματος;
(a) Scanning of a photograph / Σάρωση μιας φωτογραφίας
(b) Copying of a file / Αντιγραφή ενός αρχείου
(c) Production of a database report / Η δημιουργία μιας αναφοράς σε βάση δεδομένων
(d) Addition of data to a spreadsheet / Η προσθήκη δεδομένων σε ένα ηλεκτρονικό φύλλο
28. Ποια από τις δηλώσεις που σας δίνονται είναι σωστή σχετικά με τους ιούς υπολογιστών; Which one of the
statements about computer viruses is true?
(a) Computer viruses always format the hard disk
(b) Computer viruses can copy themselves
(c) Computer viruses are always easy to detect and remove
(d) Computer viruses cannot infect a USB flash drive
(a) Οι ιοί υπολογιστών πάντα μορφοποιούν τον σκληρό δίσκο
(b) Οι ιοί υπολογιστών μπορούν να αναπαράξουν τους εαυτούς τους
(c) Οι ιοί υπολογιστών μπορούν πάντα να ανιχνευτούν και να απομακρυνθούν
(d) Οι ιοί υπολογιστών δεν μπορούν να μολύνουν ένα USB flash drive
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30. Which of the options shown is part of the Desktop configuration?
Ποια από τις επιλογές που σας δίνονται είναι μέρος της ρύθμισης της επιφάνειας εργασίας (Desktop
configuration);
(a) Η αλλαγή του προεπιλεγμένου εκτυπωτή / The change of the default printer
(b) Η αλλαγή ρυθμίσεων του προγράμματος ανίχνευσης ιών / The change of the settings of the antivirus
program
(c) Η εγκατάσταση ενός εκτυπωτή / The installation of a printer
(d) Η ρύθμιση έντασης του ήχου / The volume setting
33. Why antivirus programs need to be updated frequently? Γιατί τα λογισμικά ανίχνευσης ιών (antivirus
programs) πρέπει να ενημερώνονται τακτικά;
(a) Διότι μας υποχρεώνει ο κατασκευαστής του λογισμικόυ / Because the software supplier asks us to do so
(b) Για να μας προστατεύουν από παλιά δημιουργημένους ιούς / So that they provide protection from old
viruses
(c) Για να μας προστατευουν και απο τους πρόσφατα δημιουργημένους ιούς / So that they also provide
protection from newly created viruses
(d) Διότι είναι δωρεάν / Because it is free of charge
34. How many network printers can be installed on a computer provided that it has the appropriate network?
Πόσους εκτυπωτές δικτύου μπορούμε να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας εφόσον υπάρχει διαθέσιμο
δίκτυο;
(a) Δέν υπάρχει περιορισμός / There is no limit
(b) 1
(c) 2
(d) 3
35. Which of the options shown will allow you to cancel a print job of the printer?
Ποια από τις επιλογές που σας δίνονται θα σας επιτρέψει να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης του
εκτυπωτή;
(a) Restart Printing
(b) Pause Printing
(c) Use printer "Off Line"
(d) Cancel printing

Private Institute Totalcy Education
Ioanni Polemi 26, 3085 Limassol
T: 25103848 | Email: info@totalcy.com

ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

TOTALCY
EDUCATION
39. Which of the options shown describes what happens to files when restored from the Recycle Bin?Ποια
από τις επιλογές που σας δίνονται περιγράφει το τί συμβαίνει στα αρχεία τα οποία επαναφέρονται (restored)
από τον κάδο ανακύκλωσης (Recycle Bin);
(a) Files and backed up / Δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας
(b) Files are restored to the desktop / Τα αρχεία επαναφέρονται στην επιφάνεια αργασίας
(c) Files are permanently deleted / Τα αρχεία διαγράφονται μόνιμα
(d) Files are restored to their original location / Τα αρχεία επαναφέρονται στην αρχική τους θέση
40. Why is it important to backup files to a removable storage device? Γιατί είναι σημαντικό να δημιουργούμε
αντίγραφα ασφαλείας σε αφαιρούμενη συσκευή αποθήκευσης (removable storage device);
(a) Τα αρχεία ελέγχονται για ιούς / Files are virus checked
(b) Τα αχρείαστα αρχεία διαγράφονται από τον σκληρό δίσκο / Unwanted files are removed from the hard
disk
(c) Ο χώρος του σκληρού δίσκου αυξάνεται / Hard disk space is increased
(d) Αποφευγεται η απώλεια πληροφοριών σε περίπτωση καταστροφής του σκληρού δίσκου / Loss of data due
to hard disk failure is avoided

41 Which of the paths shown is the correct one to see the non-responding application? Ποια βήματα
ακολουθούμε για να δούμε ποια από τις ανοιχτές εφαρμογές του υπολογιστή μας δεν ανταποκρίνεται;
(a) Ctrl+Shift+Delete --> Start Task Manager --> Applications
(b) Ctrl+Alt+Delete --> Control Panel --> Applications
(c) Ctrl+Alt+Delete --> Start Task Manager --> Applications
(d) Ctrl+Esc+Delete --> Start Task Manager --> Applications
42. Which of the options shown is not an advantage of a virus-scanning application? Ποια από τις επιλογές
που σας δίνονται δεν είναι ένα πλεονέκτημα από την χρήση λογισμικού ανίχνευσης ιών;
(a) Reducing the likelihood of data loss
(b) Reduce the likelihood of harm to the computer
(c) Avoiding control of sensitive data
(d) Reducing the likelihood of our computer to slow down
(a) Μείωση της πιθανότητας απώλειας δεδομένων
(b) Μείωση της πιθανότητας βλάβης του υπολογιστή
(c) Αποφυγή ελέγχου ευαίσθητων δεδομένων
(d) Μείωση της πιθανότητας ο υπολογιστής μας να γίνει πιο αργός
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45. If you were working from home, what software application could be used to communicate directly with
colleagues and customers?
Εάν εργαζόσασταν από το σπίτι, ποια εφαρμογή λογισμικού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να
επικοινωνείτε άμεσα με συναδέλφους και πελάτες;
(a) Presentation / Παρουσίαση
(b) Electronic mail / Ηλεκτρονική αλληλογραφία
(c) Database / Βάση Δεδομένων
(d) Spreadsheet / Ηλεκτρονικό Φύλλο Εργασίας

46. Which of the following is an input device?
Ποια από τις ακόλουθες είναι μια συσκευή εισόδου;
(a) Microphone
Μικρόφωνο
(b) Speaker
Μεγάφωνα
(c) Monitor
Οθόνη
(d) Printer
Εκτυπωτής
47. Which of the following does not affect computer performance?
Ποιο από τα ακόλουθα δεν επηρεάζει την απόδοση του υπολογιστή;
A. Hard disk
Ο σκληρός δίσκος
B. Random Access Memory
Η Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης
C. Microprocessor type
Το είδος του μικροεπεξεργαστή
D. Soundcard
Η κάρτα ήχου
50. What type of software controls the file system on the computer?
Ποιο είδος λογισμικού ελέγχει τα αρχεία συστήματος στον υπολογιστή;
(a) GUI
(b) Network Software
(c) Λογισμικό Δικτύου
(d) Operating system software
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52. Backup of the data files will help to prevent:
Εφεδρική αποθήκευση των αρχείων θα βοηθήσει να αποτραπεί:
A. Loss of confidentiality
Απώλεια εμπιστευτικότητας
B. Duplication of data
Αντιγραφή των δεδομένων
C. Virus infection
Μόλυνση ιών
D. Loss of data
Απώλεια δεδομένων
53. You should take regular backups:
Πρέπει να κάνετε τακτικά εφεδρικές αποθηκεύσεις:
A. To ensure your hard disk is efficient
Για να βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος σας είναι αποδοτικός
B. To protect against viruses
Για να προστατεύεστε από τους ιούς
C. To ensure you do not lose data
Για να βεβαιωθείτε ότι δε θα χάσετε δεδομένα
D. To remove unwanted files
Για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητα αρχεία
54. A multimedia PC:
Ένας προσωπικός Η/Υ πολυμέσων:
A. Is larger than a minicomputer
Είναι μεγαλύτερος από ένα μίνι υπολογιστή
B. Allows use of music CDs
Επιτρέπει τη χρήση μουσικών CDs
C. Has a flat screen
Έχει επίπεδη οθόνη
D. Can only be used with a joystick
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ένα μοχλό

58. You have installed more memory in your computer. What type of memory is this?
Εγκαταστήσατε κι’ άλλη μνήμη στον υπολογιστή σας. Ποιος τύπος μνήμης είναι αυτός;
A. Cache
B. Virtual
C. ROM
D. RAM
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