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Ύλη Μαθημάτων

Μαθ. 7 : Διαδίκτυο
●Ρύθμιση & Έλεγχος Δικτύου (IP, DNS/hosts), 
●Firefox (addons, ρυθμίσεις/ πρόσθετες μηχανές 
αναζήτησης), 
●FTP (Filezilla), 
●Cloud (Nextcloud), 
●Email (Thunderbird)



  

Μάθημα 7ο

Διαδίκτυο



  

Τι είναι το διαδίκτυο;

Το Διαδίκτυο ή Internet είναι ένα 
παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά τον 
κόσμο, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα 

κοινό δίκτυο επικοινωνίας, 
ανταλλάσσουν μηνύματα με τη χρήση 

διαφόρων πρωτοκόλλων



  

Προϋποθέσεις

Για να συνδεθούμε στο Internet....

...χρειαζόμαστε
ένα DSL Modem,

 το οποίο συνδέεται 
στην τηλεφωνική μας 

γραμμή!

Μία σύνδεση internet 
από πάροχο!



  

Διεύθυνση IP I 

192.168.1.5
1 byte = 8 bit ==> IPv4 32-bit

τέσσερα δεκαδικά ψηφία (decimal)
==> 

232 Έλλειψη IPv4

01011010



  

Διεύθυνση IP IΙ

2a02:587:1920:b900:44de:78d5:5b9b:525b

1 byte = 8 bit ==> IPv6 128-bit

οκτώ δεκαεξαδικά ψηφία (hexadecimal) & 
τα μηδενικά μπορούν να παραληφθούν

2128 Πληθώρα IP!

01011010



  

Σημεία του δικτύου Ι  

Τοπικά LAN
Ευρεία WAN

Παγκόσμιο Διαδίκτυο

H/Y
Κινητά

DSL Modem
Routers

Συσκευές



  

Σημεία του δικτύου ΙΙ 

Modem/Router

Σταθερός Η/Υ

Φορητός Η/Υ

192.168.1.2

192.168.1.3

192.168.1.1

Εκτυπωτής

192.168.1.5

Διαδίκτυο

80.90.100.110
Μετάφραση 
διεύθυνσης δικτύου 
(NAT, Network address 
translation)

Εξωτερική IP:

Τοπική IP:

Διευθύνσεις:
192.168.1.0 έως .255
Σύνολο: 256 IP

Μάσκα δικτύου:
/24 ή 255.255.255.0

* δεσμευμένες:
192.168.1.0 || 192.168.1.255
* διαθέσιμες:
192.168.1.1<->192.168.1.255
 → 254 IP



  

Σημεία του δικτύου ΙΙΙ

Modem/Router

Σταθερός Η/Υ

Φορητός Η/Υ

192.168.1.2

192.168.1.3

192.168.1.1

Εκτυπωτής

192.168.1.5

Διαδίκτυο

80.90.100.110Εξωτερική IP:

Τοπική IP:

Modem/Router

10.10.10.57

85.95.105.115

Σταθερός Η/Υ

10.10.10.23

10.10.10.1



  

Domain Name System (DNS)

192.168.1.5
2a02:587:1920:b900:44de:78d5:5b9b:525b

...

Ονόματα Χώρου – Domain
greeklug.gr
google.gr



  

Γενική λειτουργία DNS I 

Αίτημα για domain.gr   ---> IP;

H/Y

GNU/Linux Διακομιστής Web

Τοπικοί
NS

NS
Παρόχου

NS
OpenDNS

NS
...

INTERNET



  

Γενική λειτουργία DNS III

domain.gr  
IP = 80.90.100.110

H/Y

GNU/Linux Διακομιστής Web

Τοπικοί
NS

NS
Παρόχου

NS
OpenDNS

NS
...

INTERNET



  

Ρύθμιση διεπαφής δικτύου ως

● Στατική IP
● DHCP

GNU/Linux – Δίκτυο Ι  

Ταχύτητα σύνδεσης συσκευών:
Μb/s   ≠  MB/s
Megabit ≠   MegaByte



  

Ρύθμιση διεπαφής δικτύου με Στατική IP σε περιβάλλον GNU/Linux
Ubuntu/Linux Mint (1): 
● netplan → /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml
--------------------------------------------------------------------
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
--------------------------------------------------------------------

● NetworkManager → /etc/NetworkManager/system-connections/xxxx
--------------------------------------------------------------------
[connection]
id=Topikodiktyo
uuid=8195a196-1126-851d-9016-125zte2g6673
type=ethernet
autoconnect-priority=-999
permissions=
timestamp=1658115795

[ethernet]
cloned-mac-address=R4:89:Z3:P2:4V:N4
mac-address=R4:89:Z3:P2:4V:N4
mac-address-blacklist=

GNU/Linux – Δίκτυο ΙI 



  

Ρύθμιση διεπαφής δικτύου με Στατική IP σε περιβάλλον GNU/Linux
Ubuntu/Linux Mint (2): 
● NetworkManager (συνέχεια)
--------------------------------------------------------------------
…

[ipv4]
address1=192.168.1.10/24,192.168.1.1
dns=192.168.1.1;8.8.8.8;1.1.1.1;
dns-search=
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
dns-search=
ip6-privacy=0
method=ignore

[proxy]
--------------------------------------------------------------------

GNU/Linux – Δίκτυο ΙII



  

Ρύθμιση διεπαφής δικτύου με Στατική IP σε περιβάλλον GNU/Linux
Ubuntu/Linux Mint (3): 
● netplan → /etc/netplan/1-network-manager-all.yaml
Χειροκίνητη ρύθμιση (networkd, όχι μέσω του NetworkManager)
--------------------------------------------------------------------
network:
    version: 2
    renderer: networkd
    ethernets:
        enp3s0:
            dhcp4: false
            addresses: [192.168.1.10/24]
            gateway4: 192.168.1.1
            nameservers:
                addresses: [192.168.1.1, 8.8.8.8, 1.1.1.1]
--------------------------------------------------------------------

GNU/Linux – Δίκτυο ΙV 



  

Ρύθμιση διεπαφής δικτύου με Στατική IP σε περιβάλλον GNU/Linux

Debian: /etc/network/interfaces
--------------------------------------------------------------------
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Configuration for eth0
# This line ensures that the interface will be brought up during boot
auto eth0
allow-hotplug eth0

# The address and gateway are necessary.
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
--------------------------------------------------------------------

https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration

GNU/Linux – Δίκτυο V  



  

Ρύθμιση διεπαφής δικτύου με Στατική IP σε περιβάλλον GNU/Linux

Centos/RHEL/Fedora: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
--------------------------------------------------------------------
# Configuration for eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none

# This line ensures that the interface will be brought up during boot.
ONBOOT=yes
# eth0 - This is the main IP address that will be used for most outbound 
connections.
# The address, netmask, and gateway are all necessary.
IPADDR=192.168.1.10
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.169.1.1
--------------------------------------------------------------------

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/
networking_guide/sec-configuring_ip_networking_with_ifcg_files

GNU/Linux – Δίκτυο VI 



  

  

Ερωτήσεις;



  

Βήματα επικοινωνίας

Πώς θα επικοινωνήσουν; 



  

Πρωτόκολλα WEB

Για να μπορέσουν τα σημεία 
να επικοινωνήσουν 

με κάποιο δομημένο τρόπο και 
κρατώντας μια σειρά.

WEB – HTTP
FTP

MAIL – POP – IMAP – SMTP



  

Βασικές πόρτες υπηρεσιών

Υπηρεσία Βασικές πόρτες λειτουργίες

Web/http (Apache/Nginx)
Web/https (Apache/Nginx)

80
443

Email/Εισερχόμενα/POP3 (Courier/Dovecot)
Email/Εισερχόμενα/IMAP (Courier/Dovecot)
Email/Εξερχόμενα/SMTP (Postfix/Exim)

110 | 995 (SSL)
143 | 993 (SSL)
25 | 465 (SSL) | 587  (TLS)

FTP/FTPS 21

SSH 22

DNS 53

Βάσεις δεδομένων (MySQL/MariaDB) 3306

Panel (ISPConfig, Virtualmin) 8080, 10000

Πόρτες δικτύου: 0 - 65535
Γνωστές υπηρεσίες: 0 - 1023



  

ΗΤΤP

Η/Υ 
με Firefox

Η/Υ 
με Chromium

Το Πρωτόκολλο 
Μεταφοράς Υπερκειμένου 
(HyperText Transfer Protocol, 
HTTP) είναι ένα πρωτόκολλο 
επικοινωνίας που 
χρησιμοποιείται στους 
περιηγητές του Διαδικτύου.



  

Mozilla Firefox I  

➢ Ο Firefox είναι μια εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού, για 
πλοήγηση στο διαδίκτυο. Διατίθεται σε πολλαπλά 
λειτουργικά συστήματα, όπως Microsoft Windows, Apple 
Macintosh, GNU/Linux και Android.

➢ Αναπτύσσεται από το ίδρυμα Mozilla Foundation.

➢ Ανήκει στην κατηγορία λογισμικού ανοικτού κώδικα και 
διατίθεται δωρεάν. 

➢ H εφαρμογή διατίθεται με τις άδειες Mozilla Public 
License/GPL/LGPL/Mozilla EULA.

➢ Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2002
➢ Τελευταία έκδοση: “94.0.1” | Νοέμβριος 2021

Url:
https://www.mozilla.org/el/firefox/



  

Mozilla Firefox II 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν:

➢ περιήγηση με καρτέλες, 
➢ λειτουργία πλήρους οθόνης, 
➢ ορθογραφικό έλεγχο, 
➢ έξυπνους σελιδοδείκτες, 
➢ διαχείριση λήψεων, 
➢ διαχείριση προφίλ χρήστη,
➢ ιδιωτική περιήγηση,
➢ λειτουργία εκτός σύνδεσης,
➢ εργαλείο στιγμιότυπου οθόνης, 
➢ εργαλεία ανάπτυξης ιστού, 
➢ δυνατότητα "πληροφορίες σελίδας"
➢ ολοκληρωμένο σύστημα αναζήτησης.

Έμφαση στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια:
➢ ειδοποιήσεις για παραβιασμένες ιστοσελίδες
➢ αποκλεισμός cookie παρακολούθησης
➢ αποκλεισμός cryptominers
➢ αποκλεισμός διαδικτυακής παρακολούθησης



  

Mozilla Firefox III



  

Mozilla Firefox IV 

Καρτέλες

Γραμμή διευθύνσεων και 
εργαλεία πλοήγησης

Μενού



  

Mozilla Firefox V  

Ιστορικό
&
Σελιδοδείκτες



  

Mozilla Firefox VI 

Στιγμιότυπο οθόνης



  

Mozilla Firefox VII

Ρυθμίσεις



  

Mozilla Firefox VIII

Επεκτάσεις



  

Mozilla Firefox IX 

Container



  

  

Ερωτήσεις;



  

FΤP

Το Πρωτόκολλο 
Μεταφοράς Αρχείων (File 
Transfer Protocol, FTP) είναι 
ένα πρωτόκολλο 
επικοινωνίας που 
χρησιμοποιείται για την 
μεταφορά αρχείων ανάμεσα 
σε μια συσκευή πελάτη και 
έναν διακομιστή.

Η/Υ 
με FileZilla

Η/Υ 
με WinSCP



  

FileZilla I 

➢ Το FileZilla είναι μια εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού, για 
μεταφορά αρχείων. Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα FTP/FTPS 
και SFTP, ενώ επίσης διατίθεται σε λειτουργικά συστήματα 
Microsoft Windows, Apple Macintosh και GNU/Linux.

➢ Αναπτύσσεται από τον προγραμματιστή Tim Kosse.

➢ Ανήκει στην κατηγορία λογισμικού ανοικτού κώδικα και 
διατίθεται δωρεάν. 

➢ H εφαρμογή διατίθεται με την άδεια GNU General Public 
License (GPL). 

➢ Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2001
➢ Τελευταία έκδοση: “3.56.2” | Οκτώβριος 2021

Url:
https://filezilla-project.org/



  

FileZilla II



  

FileZilla III

Γρήγορη σύνδεση

Κατάσταση/μηνύματα

Τοποθεσίες/αρχεία

Μεταφορές



  

FileZilla IV 



  

FileZilla V 



  

  

Ερωτήσεις;



  

Cloud – Γενικά I  

Τι είναι Cloud;

Ένα κοινόχρηστο σύνολο πόρων υπολογιστών και υπηρεσιών ανώτερου 
επιπέδου που μπορούν να δεσμευθούν γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια 
διαχείρισης, συχνά μέσω του Διαδικτύου. 

Βασίζεται στην ανταλλαγή πόρων μεταξύ συστημάτων.

Ραγδαία ανάπτυξη:
~2006+



  

Cloud – Γενικά II 

Έστω…

Φωτογραφία από το κινητό μας στις διακοπές!

Ανέβασμα στο RemoteDiskDrive

Η φωτογραφία “ανεβαίνει” στο σύννεφο

Έτσι, μπορούμε να την δούμε από όποια συσκευή θέλουμε, σταθερό 
υπολογιστή ή laptop

Ακόμα και εάν μας κλέψουν το κινητό θα συνεχίσει να υπάρχει!

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μοιραζόμαστε έγγραφα, επαφές, 
πληροφορίες



  

Cloud – Γενικά III

Αλλά…

Δεν γνωρίζουμε που ακριβώς βρίσκεται αυτή η φωτογραφία,
σε ποιο datacenter, σε ποιον υπολογιστή, σε ποιο εικονικό και 
φυσικό δίσκο… απλά υπάρχει κάπου!

Πρέπει να εμπιστευτούμε την υπηρεσία/εταιρία ότι η φωτογραφία 
μας είναι ασφαλής (!)



  

Cloud – Γενικά IV 

Θετικά...

●μοντέλο «Pay As You Go» → χρέωση είναι συνήθως ανάλογη της 
χρήσης της υπηρεσίας

●δεν απαιτείται συντήρηση ή εξειδικευμένος εξοπλισμός 
(πχ. διακομιστές, αποθηκευτικά μέσα)

●δεν χρειάζονται ειδικές και τεχνικές γνώσεις

●αυτόματα backup για μεγαλύτερη ασφάλεια και ελαχιστοποίηση 
πιθανότητας απώλειας δεδομένων

●πρόσβαση στις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα από οπουδήποτε



  

Cloud – Γενικά V  

Αρνητικά...

●Δεν υπάρχει έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα
●Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα δεδομένα
●Υπάρχει ένα ενιαίο σημείο αποτυχίας
●Δεν θα ξέρετε (εύκολα) αν έχετε χακαριστεί
●Δεν θα πάρετε (ακριβώς) αυτό που χρειάζεστε
●Δεν θα ξέρετε τι συμβαίνει με τα δεδομένα σας

Η ιδιωτικότητα και η εμπιστευτικότητα αποτελούν μεγάλες 
ανησυχίες σε ορισμένες δραστηριότητες

●Περιορισμένες επιλογές παραμετροποίησης
●Έλλειψη standard, GDPR
●Οι τεχνικές διακοπές είναι αναπόφευκτες → 
αδυναμία πρόσβασης στα δεδομένα



  

Cloud – Γενικά VI 

Αρνητικά…

ποιος ελέγχει την τεχνολογία που ελέγχει τα δεδομένα σας; 

icloud → "The Fappening" 04/2014
Facebook 10/2018 ~50 εκ χρήστες



  

NextCloud – Γενικά

➢ Το Nextcloud είναι μια σουίτα λογισμικού πελάτη-
διακομιστή για τη δημιουργία και τη χρήση υπηρεσιών 
φιλοξενίας αρχείων.

➢ Είναι ανοικτού κώδικα, με τον πηγαίο κώδικα να διατίθεται 
υπό την άδεια AGPL.

➢ Επιτρέπει σε κάποιον να το εγκαταστήσει σε έναν ιδιωτικό 
διακομιστή (self-hosted).

➢ Αναπτύσσεται και συντηρείται από την εταιρία Nextcloud 
GmbH και μια κοινότητα προγραμματιστών ανοικτού 
κώδικα.

➢ Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2016
➢ Τελευταία έκδοση: “22.2.2” | Νοέμβριος 2021

➢ Υποστηρίζει μια ποικιλία προσθέτων που επεκτείνουν τη 
λειτουργικότητα του

Url:
●https://nextcloud.com/



  

NextCloud – Ανάγκες

Συχνές ανάγκες

●Πρόσβαση σε αρχεία

●Πρόσβαση στο ημερολόγιο

●Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο

●Πρόσβαση σε 
επαφές

●Εύκολη κοινή 
χρήση και 
συνεργασία



  

NextCloud – Ιδιωτικότητα

Χαρακτηριστικά

●GDPR

https://nextcloud.com/gdpr/

●Healthcare and HIPAA

●Auditing capabilities

●File Access Control

https://nextcloud.com/gdpr/


  

NextCloud – Σύγκριση

https://nextcloud.com/compare/



  

NextCloud – Εφαρμογή πελάτη Ι  

Οδηγός σύνδεσης σε 
υπηρεσία Nextcloud



  

NextCloud – Εφαρμογή πελάτη ΙI 

Συμπλήρωση της 
διεύθυνσης του 
διακομιστή



  

NextCloud – Εφαρμογή πελάτη ΙII

Αυτόματη μεταφορά στην 
διεύθυνση της υπηρεσίας 
Nextcloud (πρόσβαση 
μέσω περιηγητή) για 
παροχή άδειας



  

NextCloud – Εφαρμογή πελάτη ΙV 

Αποδοχή σύνδεσης και 
παροχή άδειας



  

NextCloud – Εφαρμογή πελάτη V  



  

NextCloud – Εφαρμογή πελάτη VI 

Ρυθμίσεις συγχρονισμού 



  

NextCloud – Εφαρμογή πελάτη VII

Εφαρμογή πελάτη 
Nextcloud



  

NextCloud – Εφαρμογή πελάτη VIII

Γενικές ρυθμίσεις 
εφαρμογής πελάτη



  

NextCloud – Εφαρμογή πελάτη IX 

Πρόσβαση μέσω του 
διαχειριστή αρχείων



  

NextCloud – Web περιβάλλον Ι  

Πρόσβαση μέσω 
περιηγητή στην υπηρεσία 
Nextcloud



  

NextCloud – Web περιβάλλον ΙI 

Διαχείριση αρχείων μέσω 
περιηγητή στην υπηρεσία 
Nextcloud



  

NextCloud – Web περιβάλλον ΙII

Διαχείριση λογαριασμού 
μέσω περιηγητή στην 
υπηρεσία Nextcloud



  

NextCloud – Κινητό I 



  

NextCloud – Κινητό II



  

  

Ερωτήσεις;



  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο I 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή email, είναι μια υπηρεσία του 
διαδικτύου, η οποία επιτρέπει τη συγγραφή, αποστολή, 

λήψη και αποθήκευση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής:

• η διεύθυνση του παραλήπτη, πχ user@greeklug.gr
• το θέμα του μηνύματος, πχ “Μαθήματα”

• το περιεχόμενο του μηνύματος



  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο II

Γνωστές υπηρεσίες δωρεάν email: Gmail, Outlook, Yahoo, 
Yandex --> πχ user@gmail.com | user@outlook.com κτλ

Πρόσβαση στο email με δύο τρόπους:
 Webmail (μία ιστοσελίδα http://)
 Εφαρμογή (πχ Thunderbird, Κινητά)

Σύνδεση σε εφαρμογές:
 Εισερχόμενα: POP3 ή IMAP
 Εξερχόμενα: SMTP



  

Πλεονεκτήματα
+ Πιο γρήγορο από webmail
+ Καλύτερη οργάνωση και αρχειοθέτηση
+ Δεν υπάρχουν διαφημίσεις
+ Περισσότερες επιλογές μορφοποίησης στην σύνταξη 
+ Επιλογές κρυπτογράφησης

Μειονεκτήματα
- Δυσκολία χρήσης σε ξένο Η/Υ
- Δυσκολία σύνδεσης με άλλες υπηρεσίες

Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου



  

➢ 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: “91.3.2” | Νοέμβριος 2021

Url:
●https://www.thunderbird.net/el/
●https://addons.thunderbird.net/el/thunderbird/

Mozilla Thunderbird

https://www.thunderbird.net/el/
https://addons.thunderbird.net/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 

Περιβάλλον Thunderbird



  

Mozilla Thunderbird: Λογαριασμός Ι   

Εισαγωγή στοιχείων 
αλληλογραφίας



  

Mozilla Thunderbird: Λογαριασμός ΙI  

Αυτόματη ρύθμιση 



  

Mozilla Thunderbird: Λογαριασμός ΙII 

Χειροκίνητη ρύθμιση 



  

Mozilla Thunderbird: Λογαριασμός ΙV  

Περιεχόμενα φακέλου 
εισερχομένων →
Λίστα μηνυμάτων



  

Mozilla Thunderbird: Μενού επιλογών

δεξί κλικ →
αναλυτικό μενού επιλογών



  

Mozilla Thunderbird: Ρυθμίσεις

Προτιμήσεις εφαρμογής



  

Mozilla Thunderbird: Σύνταξη μηνύματος

Σύνταξη μηνύματος με 
συνημμένο

Βασικά στοιχεία:
●Παραλήπτης
●Θέμα
●Περιεχόμενο



  

Mozilla Thunderbird: Ρυθμίσεις λογαριασμού Ι 

Ρυθμίσεις σύνδεσης σε 
διακομιστή αλληλογραφίας



  

Mozilla Thunderbird: Ρυθμίσεις λογαριασμού ΙI

Ρυθμίσεις συγχρονισμού 
και αποθήκευσης 
μηνυμάτων



  

Mozilla Thunderbird: Ρυθμίσεις λογαριασμού ΙII

Προεπιλογές σύνταξης 
μηνυμάτων



  

Mozilla Thunderbird: Κώδικας μηνύματος

Μενού → Προβολή → Κεφαλίδες → Όλες

Περισσότερα → Προβολή κώδικα



  

Mozilla Thunderbird: Φίλτρα

Ρυθμίσεις και επιλογές 
φίλτρου

●Λίστα κανόνων 
(όλοι ή κάποιοι)

→ 
●Ενέργειες



  

Mozilla Thunderbird: Ευρετήριο

Εισαγωγή στοιχείων 
επαφής στο βιβλίο 
διευθύνσεων



  

Mozilla Thunderbird: Συνδρομές φακέλων

Επιλογή φακέλων που θα 
συγχρονίζονται τοπικά



  

  

Ερωτήσεις;



  

  
Το αρχείο της παρουσίασης από την Ελληνική Ένωση Φίλων 

ΕΛ/ΛΑΚ (GreekLUG) διέπεται από την άδεια 
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