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Ύλη Μαθημάτων V

Μαθ. 6 : Εφαρμογές

●Εφαρμογή οικονομικών Homebank, 
●Εφαρμογή αλληλογραφίας Thunderbird,
●Καθημερινά εργαλεία, 
●Συμπίεση/Αποσυμπίεση, 
●Σύνδεση με κινητά Android



  

Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα 
εφαρμογής ηλεκτρ. ταχυδρομείου

+ Πιο γρήγορο από webmail

+ Καλύτερη οργάνωση και αρχειοθέτηση

+ Δεν υπάρχουν διαφημίσεις

+ Περισσότερες επιλογές μορφοποίησης στην       σύνταξη 

+ Επιλογές κρυπτογράφησης

- Δυσκολία χρήσης σε ξένο Η/Υ



  

➢ Το Evolution είναι μια προσωπική εφαρμογή διαχείρισης 
πληροφοριών που παρέχει διάφορες λειτουργίες, όπως 
βιβλίο διευθύνσεων, ημερολόγιο κ.α.

➢ Ανήκει στις εφαρμογές του γραφικού περιβάλλοντος 
GNOME και αναπτύσσεται από το The GNOME Project.

➢ Είναι η βασική εφαρμογή e-mail για την διανομή 
OpenSUSE

➢ Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής διατίθεται με την άδεια 
GNU General Public License (GPL). 

➢ Υπάρχει διαθέσιμo σε ~53 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελληνικής.

Πρώτη έκδοση: Μάιος 2000
Τελευταία σταθερή έκδοση: “3.18” | Σεπτέμβριος 2015

Url:
➢ https://wiki.gnome.org/Apps/Evolution
➢ http://sourceforge.net/projects/evolution.mirror/

Evolution Ι  



  

Χαρακτηριστικά:

➢ Λήψη e-mail με POP και IMAP πρωτόκολλα και αποστολή 
με SMTP

➢ Ασφαλείς συνδέσεις δικτύου με ασφάλεια SSL, TLS και 
STARTTLS.

➢ Κρυπτογράφηση μηνυμάτων με GPG και S/MIME.
➢ Φίλτρα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
➢ Φάκελοι αναζήτησης (αποθηκευμένες αναζητήσεις που 

μοιάζουν με φακέλους αλληλογραφίας ως εναλλακτική λύση 
στη χρήση φίλτρα και ερωτήματα αναζήτησης).

➢ Αυτόματο φιλτράρισμα των spam με το SpamAssassin και 
Bogofilter.

➢ Συνδεσιμότητα με Microsoft Exchange Server, Novell 
GroupWise και Kolab (ως plug-ins).

➢ Υποστήριξη ημερολογίου με τη μορφή iCalendar, WebDAV 
και τα πρότυπα CalDAV και Google Calendar.

➢ Διαχείριση επαφών με τοπικά βιβλία διευθύνσεων, LDAP 
καταλόγους και βιβλία διευθύνσεων Google.

➢ Βιβλία διευθύνσεων του Evolution μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ως πηγή δεδομένων στο LibreOffice.

➢ Αναγνώστης RSS (ως plug-in).

Evolution ΙΙ 
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➢ Το Claws Mail είναι μια δωρεάν και ανοικτού κώδικα 
εφαρμογή. Στόχος της είναι να προσφέρει εύκολη χρήση σε 
μια πληθώρα χαρακτηριστικών της αλληλογραφίας.

➢ Αναπτύσσεται από την ομάδα The Claws Mail Team.

➢ Τρέχει σε Windows, συστήματα GNU/Linux, BSD, Solaris 
και Mac OS X.

➢ Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής διατίθεται με την άδεια 
GNU General Public License (GPL). 

➢ Υπάρχει διαθέσιμo σε ~25 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελληνικής.

Πρώτη έκδοση: 0.4.67claws1 | Μάιος 2001
Τελευταία σταθερή έκδοση: “3.13” | Οκτώβριος 2015

Url:
➢ http://www.claws-mail.org/

Claws Mail I 

http://www.claws-mail.org/


  

Claws Mail II



  

➢ O Mozilla Thunderbird είναι μια εφαρμογή ελεύθερου 
λογισμικού, παρακολούθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και RSS, η οποία διατίθεται σε λειτουργικά συστήματα 
Microsoft Windows, Apple Macintosh και Linux.

➢ Αναπτύσσεται από το ίδρυμα Mozilla Foundation.

➢ Ανήκει στην κατηγορία λογισμικού ανοικτού κώδικα και 
διατίθεται δωρεάν. 

➢ H εφαρμογή διατίθεται με την άδεια Mozilla Public License 
(MPL). 

➢ Η πρώτη έκδοση διατέθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2004, ενώ οι 
πρώτες 1.000.000 λήψεις έγιναν μέσα σε 10 μέρες από την 
πρώτη διάθεση. Μέχρι και το 2007 είχαν γίνει 50.000.000 
λήψεις.

➢ Τελευταία έκδοση: “38.3” | Σεπτέμβριος 2015

Url:
●https://www.mozilla.org/el/thunderbird/
●https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/

Mozilla Thunderbird

https://www.mozilla.org/el/thunderbird/
https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/


  

Στόχος του εγχειρήματος Thunderbird, είναι η δημιουργία ενός απλού και εύκολου στη 
χρήση πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ροής πληροφοριών (RSS). 
Από την έκδοση 38 και μετά, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ημερολογίου και διαχειριστή 
πληροφοριών.

Mozilla Thunderbird: Γενικά Ι 



  

Χαρακτηριστικά

     Βοηθός εισαγωγής

     Οδηγός λογαριασμού

     Ευρετήριο διευθύνσεων με ένα κλικ

     Υπενθύμιση επισυναπτόμενων

     Διαχείριση δραστηριότητας

     Εργαλειοθήκη γρήγορης αναζήτησης

     Καρτέλες

     Αρχειοθέτηση μηνυμάτων

     Ενοποιημένοι φάκελοι

     Διαχειριστής πρόσθετων

Mozilla Thunderbird: Γενικά ΙΙ



  

Mozilla Thunderbird: Γενικά ΙII 
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