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ΒΑΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ ΠΟΛΤΜΕΙΚΩΝ ΑΡΥΕΙΩΝ 
 

Τύποσ Πολυμέςο Περιγραφή  

txt κείμενο περιζχει μόνο χαρακτιρεσ (δθλαδι ascii) ,χωρίσ εικόνεσ και καμία 
πλθροφορία για γραμματοςειρζσ ι μορφοποίθςθ κειμζνου 

√ 

htm 
html 

κείμενο περιζχει μόνο χαρακτιρεσ με κωδικοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ υπερ-
κειμζνου για τον παγκόςμιο ιςτό (διαβάηεται από φυλλομετρθτζσ) 

 

doc 
docx 

έγγραφο κείμενα, υπερκείμενα και πολυμζςα, από τα πλζον 
χρθςιμοποιοφμενα (παράγεται από τον επεξεργαςτι κειμζνου Word) 

# 

pdf έγγραφο «κλειςτό» αρχείο που μπορεί να περικλείει και υπερκείμενα και 
πολυμζςα (απαιτείται για προβολι το Adobe Reader) 

# 

ppt 
pptx 

έγγραφο διαφάνειεσ (παράγεται από τον επεξεργαςτι διαφανειϊν Power 
Point) 

√ 

xls 
xlsx 

έγγραφο πίνακεσ, ςτατιςτικι και διαγράμματα (παράγεται από τον 
επεξεργαςτι λογιςτικϊν φφλλων Excel) 

√ 

odt 
odp 

έγγραφο διάφορεσ μορφζσ εγγράφων για επεξεργαςία κειμζνου, διαφανειϊν 
κτλ (από τθν ελεφκερθ ζκδοςθ γενικϊν εφαρμογϊν Οpen Office) 

# 

    

jpg εικόνα το πιο δθμοφιλζσ ίςωσ ςτο διαδίκτυο ψθφιογραφικό αρχείο εικόνασ 
με διάφορα επίπεδα ςυμπίεςθσ (μζχρι 24 bits βάκοσ χρϊμα) 

√ 

gif εικόνα ψθφιογραφικό αρχείο κατάλλθλο κυρίωσ για απλά ι και κινοφμενα  
ςχζδια, με μικρό μζγεκοσ (μζχρι 256 χρϊματα, δθλ. 8 bits βάκοσ) 

√ 

wmf εικόνα διανυςματικό αρχείο εικόνασ (windows metafile) με μικρό ςυνικωσ 
μζγεκοσ για εφκολθ μεταφορά μεταξφ διαφόρων εφαρμογϊν 

√ 

    

mp3 ήχος πολφ δθμοφιλζσ ςε διαδίκτυο και ςυςκευζσ ιχου, που πετυχαίνει 
πολφ μεγάλθ ςυμπίεςθ (ςχεδόν ςτο 1/10 ενόσ αρχείου wav/aiff) 

 

wav 
aiff 

ήχος αςυμπίεςτεσ μορφζσ θχθτικϊν κυματομορφϊν ,οι οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα για αρχεία ποιότθτασ ακουςτικϊν CDs 

 

midi ήχος Εντολζσ, ςε μορφι κειμζνου, για τθν ζνταςθ και τον τόνο κάκε νότασ 
μιασ μελωδίασ, για επικοινωνία υπολογιςτι και μουςικϊν οργάνων 

 

    

wmv βίντεο απσεία πος μποπεί να πεπιλαμβάνοςν βίνηεο ή και μόνο ήσο (windows 

media video) για εύκολη ζςνήθωρ σπήζη από εθαπμογέρ Windows 
 

mpg βίντεο θ πιο γνωςτι μορφι ςυμπιεςμζνου βίντεο, με  πολφ χαμθλι ζωσ 
πολφ ψιλι ευκρίνεια και πολλζσ φάςεισ εξζλιξθσ (mpeg-1,2,4,7 κτλ) 

 

mov βίντεο ςυμπιεςμζνα αρχεία, τα οποία ςυνικωσ δθμιουργοφνται από 
ψθφιακζσ κάμερεσ (υποςτθρίηονται από τθν εφαρμογι Quicktime) 

 

flv βίντεο διαδεδομζνθ μορφι, ειδικά ςτα κοινωνικά δίκτυα, που πετυχαίνει 
καλι ςχζςθ μικροφ μεγζκουσ και ποιότθτασ (παράγεται από Flash) 

 

    

 

Σημείωζη: Ο όρος «έγγραθο» τρηζιμοποιείηαι εδώ με ηην έννοια ενός εμπλοσηιζμένοσ αρτείοσ 

κειμένοσ, ποσ μπορεί να περιλαμβάνει και σπερκείμενο αλλά και οποιοδήποηε πολσμέζο 

(ζσνήθως ζηαηικό). 
#  μια επεςνηηική έκθεζη (ωρ θςζικό απσείο) μποπεί να δημιοςπγηθεί ζε έναν επεξεπγαζηή εγγπάθων (π.σ. 

ωρ απσείο .doc ζε Microsoft Office ή απσείο .odt ζε Open Office) και ζηη ζςνέσεια να μεηαηπαπεί ηο 

ηελικό απσείο ζε μια μη επεξεπγάζιμη από ηπίηοςρ μοπθή (π.σ. ωρ απσείο Adobe PDF), 

√ ηα απσεία ηος ηύπος αςηού μποπούν να ειζασθούν ζηο έγγπαθο επεςνηηικήρ μαρ έκθεζηρ (ειδικά για ηα 

βίνηεο θα μποπούζαμε να ενηάξοςμε κάποια ενδιαθέπονηα ζηιγμιόηςπα, ωρ θωηογπαθίερ). 
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