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ovoματεπιi.r.a;μo :

Fl ΠροΦορ1Κη εnιr'olvωvic, κατd τη δtdρκεra μιοζ Πορouσiαοnζ. μΠcρεΙ vο εiνοι μαΚoδv δυοκολoτεoη

απc τη γρσΠτn, ot οκοοοτθq δεv θ:{ουι, τη δUvσΤdτi.lτα vs ΕαvακοιjsουV κ.ατt. σε ΠεσiΓ,]Τiι}ση ηοιj οι.lτο - ι.,tc

οnοtοvδηnoTε λ.oγο . δεv εγlvε Κατοvoητδ. Στηv καλ.υτερη τ(J-\v nερlnτδοεωv, Lηο σcE cπaυθυvουv μiο

εριbτnσ{.l σ.,c τελo-η τnc Γ1αgοUσiοαηq. αλλO εγδdγεΤαt οUτδ Που δεv owtληΦθnΚcv vc εΠηοεοσεl Tn

ουvο}.lκη εικδvο r'αι ΚαΤονδηση Τη.ζ nορo,.-}σiοση_η. ΠρoKεlu.vou νo οnοφει.:yθουv τiτοlε-c κοTασΤcσε|ξ,

i1g ggi Q ;ι.ι-α i Πi!ρc κc1τι1], οιl Lt βo υ λiζ γ iα υ lο κc λπ Πσ ροιtsi α σ.η.

1. Μiλοτε ncvτοτε δυvoτα Koι Καθορα' Συvηθωc τo ακοοατnοIο Γιρoτlμc Vo οΦnVε| Κεvεc τlC unooοT|\'/.c

θiοεrζ, dρο θc πρinεl νο sκοUΥεσΤε μθy.οl τnv δλλη aκρn τηq οiθουσοζ.

Kατil τn. διορκ.εtο Τηq Ποροijσiοοηζ, Προσnα-θησTε vο εΠσVαλαμβcvεrε το κ.ρiσIιlα οημεiα τηq. Μiο πολυ

οnοτελεcματrκi μiθοδο c : ΕF-nvεioτε cυντοuο τι θο πεiτε, nεiτε το' και σTn oυνlyεtα t1ε!Tε τl εiΠατε!

Ποoοoρuοαrε To ΠερlεNδμεvo Tnζ ΠοοοUσiοσηζ σοζ, αvδλoγο με Tο οκρoατηοlο nοu θy.ετε.

AnοφυYεrε vσ Γlηγοlvοθρxεοτε μΠοοστο onδ το προBολrκc κο1 vG κcλfπτεrε. 1Jε το σ(iuc σcζ, TΠ

δεο1lη r|iιlToζ τοU Προβολ.tκ-οΟ καt τηv εικδvο απδ τοr-ιq, ακ-ρcJοτεq'

Σε πεοiπτωοn απλΦv διοΦαvειδι,. noοoπαθnστε \,α τιc τοπoθgrnc.ετε. με τnv nρι]:τn nρoοnοθεtc, αrn

oωαrη θθοη εnοvω αro δlοοαvcοκδπtο. Anδ τη σ{..|Yμη nου θα τιg τonοθετηoετε, oΠοΦιvεTε vο τlc

μΓrοκlvεiτεσUYvα.BεβοrωθεiτεΦτlτοπδvri)δοlοτηqδrοοοvεΙοζσgζ,συUniπτεrtχεδovμετοεnοvω
c,ρtο τoι-l xιi.lρoυ nρoβολ{q.

Mnv κολUnTετε (με yορτi) κoμuατtο τn-c διαΦαvειαζ, αΓloKολυπτο'yτοζ σιvo-σIvo τo nεo|εYoμενο τnc.

Eαι, κατt δε θθ,\α.ε Vο ΦοivεΓαl, θc nρεnεt ι,c το θ1εrε σ9 ολλη δlοφαι,εlο,

7, Σε ΠερiΠTωσn nοU θελετε vο δεiξετε κστι, nροσnsθησrε vο το δεiξετε εncvω αrηv cθδvn κgι οYr

επcvr:-l σΤο δ1ο(9αvοοκ-δπIο. Η κολυτερη μiQοδοq κcτδδεiE-ηζ εi.fοi η οκicαn. με -.fi χiρia σοζ στο σημεiο

-Γnc OθδVnc Πoυ σοc εvδlοοθoεt'

8, Mn y.ρηαruoΠoιεiTε Dointers. οκoμη κοt οV cυτοi εivοi οQκετδ εΞυπηoετlκoΙ. Νο θυμοοτε. δτl εοv εiαr,e

γευοlκοi. To Το.ιlο,,,}.o του y.εοιοιi σοξ, Uεγεθ*vΓrαr κοτδ πc,λ'υ οπδ τοv ροinter. Eπiοηg, cl ακοoατiq δε

μΠoρaUV vα ειrrοπioοuv εuκολο το αημεiο πou εαε!c- δεiyvετε με τov ιasei- pοlntei., Γlο vc λι-lθεi το

πoδsλnμα, nοθπει vο οοxiοετε vc κου.lοτε το'; Dοinter κοt vο κυι.-Ι.Φσgrε το οnμεiο πoυ θθλErε γα

δεiξα.ε, Aυτδ Ζcλiζεi κct κoυοο-ζει υπερΒολlκc τc cκοoοτηοtο,

9. Eivοr πcλι] δυοκολο vc iy.εre κcτl σrο y.iοlο οαg, κοτd τ;.l δrο9κεrc Tnc Γ]αoοUσiοοηζ, Kci V3 ιjnv

αο,'iολεiοτ,.ε με αυτδ. ggγ qvοlγοκiεivετε ουviyεια το μετολ.λlκ.δ δεiκτη, η περιαiρεφετε το 1aseι.

οοinter cr',c xεοlc σοc, Tc οκοοaτnρtο θa εiνοt ου,',εyδg eποεγολη,,.ltvο uε Tlζ δtκθ-c οοc ετ]e\'/α}'nΙ"iτtΚ.i

κ|γησεl-η κοi δγt Uε Tο Πeρ|εΧομεvο Tnζ ΠooοUσiοοη-c 6gq. Το iδrο προοεκτlκοi nρθnεl vc ε,Ιαrε καl δταγ

κοcτGτε cτυλοιiq. κλεlδla η cλλο ΠGοουοtο cvτrκεiμεvο.

i0. Νο εiετε αiο9ηση τοU Χρδvοr.r Κ.11 Vσ ToV Ποροκ.ολοl-;θεiτε εαv Χρεrοζεταr, Aκδμη κοi εοv t;1π-ε

F*εκl';nοεl uε κοθυα'jοηοn, nοiπεr vα ποcοπαθηοετε ':ο κ.λ'εiοετε δοo πιo κο'lτο γiι,Ξ.cι cτΟ x9δ'Jο ΠοU

οοc δδθnκε Vlc τnV nοοουοioσn, Γtα vο επlταyυvετε Tηγ Ι.]αοοUoiαοη, εiτε nοcολεiψτε κcnοlο
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λιnιπλιlcιn ciτc rr1χηg1g YρnYοooτεoα, ΜΠoρεΙTε οΚoμο vο μη δεyθεiτε ερωTησειζ Κol vο ΠοooToιVεΤενlν\γvYgtg,,νl'9g

οιJτoUζ Ποι-| θdλcJl-lv vc ρ(l]τησoι.lv Kοτ|' Vο ερθοUv Κα| Vο σοζ σLlvσvΤηooυv ,5Jετα τη ληξη τηc

ΠcDouσiοσn(. Mn φiρετε Tο α!ζρc}οTηρrδ οοq αΓη δυακολn. θεοη, vο cvcγΚασTουv vο οηκ-ωθουv Κα! vc

εVΚαΤολεiΨοUV Τnv οiθουoα. εnεtδn εoεiq Εεnεοdoοτε το 1oδvo Τnc Παρouσiοon-q (ακoμn κοt οv δε

φτοiτε γI, oυτ6).

^|^ ^^^.-^'' 'λ7^^1Ι' l\α Γ]ροετo|μο(-εστε ΠαVτα ΠρΙV κοvεTε μιο Γtοροι,σΙσση καΙ vσ μεTρστε To XρoVο ΠoU οΠαΙTε|TοΙ Ylα

οUτηv, δταv εiα,rε μδvοl οag. Στηv ποδξη, ΠρεΠε! va uπολογiοηrε δτi η πορουοiοοη οοg. πρεπεt vο

Tελεlωσεl ατo 75olo τoυ Χoοvου nου Θα οαξ δlατεθεi'

12. Προοnοθηοτε vο noοBλiυεTε τιc εοωτnοειζ πoυ θο οο-c κdvoυv. ΚοΙ ετoιμαατε π-q δlcοcvειεc-

σΠσvτησειζ nου θο yoηοtuοπoιηoετε'

13. l',1η δεixvεrε οτt δlοBεζε-lε εΚεivn τη αrrγμξ Tηv ΠfiροUσiοαη οαq. Kατο τη δldρκ.εlα TηE ΓlffροUσiοoηζ,

Vο ΚoΙTατε ncιrrο τo oκρoοτnοιο καt οyt τo oηuεiο nροΒoλnζ n τl-c δrοωοvεlθ-c oog.

14. Μnv αοnvεrε υεγδλο κεvο αrn ροη τoυ λδγoυ σα-c. o λovοc σοq nρθΠεl vα εivαt κοτα το δuvατδv

σΓοθερo0 ρυΘμou.

15 Νσ θυμοα.rε δτt το ξεκivημο τηg οurλiαq οcg εivαl οnδ το ntο δυοκoλo οημεiο, οοo(l θο nοεnεt vο

κovgrε τo ακροατnoΙo σαc vα noεμηοεt noοκεluεvou Vα αKoUατεiτε' Πooαnaθnαrε νο ξεκIvno.εrε δοο

πιο οπλα γivετοt, xωρiq vα αvαωθοετε ΠραrμoΤο oυοiοζ, δtοτt τo πtθαvοτεοo εivot vο uηv οκουαroυv,

16' Mελεrηαrε Tο οκβoατnρlο, Πρiv κοΙ Κατ3 aη διsρκεlο τnc ΠοροUσiααηc' Σε fvg μiKρδ οκρaοτηρtο,

κοnοlc λοθη οaq θc πεoοοoυv οoyoλiοα,rο, οε ivο ιlεγsλο οκροoτηοtο, η Πορouσiοαη θο nοtnεt vο

γivεt nολt Π|c ΠooσεκΤικα,.Evα uεYολo ακρoοτnριο αnαrεi nοtoτlκn nοooυoioοη' ΠooοαoυoσΤε τnV

nαρoυοiαοη oοc, οvολoγωc.

17' Νο fyεrε αrο μυαλο σoξ δτ| τo ακροοτηoιο, uε τη σUμΠερiφορd ToU, μΠορεi Vα σαq εκvειloΙοεt Κο| Vα

οαq nοραοiρε! σε λαθη. Φηιrrοαrεiτε κοπotουq vο δrαβο(ρυv εφημερiδο εvΔ εοεΙg nορουgrgΖ-ετε την

εργοοiο οοc' Ποoo.nαθησΓε Vo οvvoησετε τεrorε-q nεotπτδoεtζ, Avrιθετωζ.. καnotot αλλol unooεi vα ooζ

εvθοoουvουv.. Χαμογελιbvτο-q σε oο-c οταv τoυq κοtτατε. Να θυuααrε nοvrα βθβαlα δτt οε καθε αnvμn

τnc ομrλΙαq οαq, τoυλαxlο.l,.ov ivο 20olo τoι-l ακρoοτηoioυ οκAφτεrαl κατι ολλο,

18' Η γλrilοοα του οιi-lματοg εivαι πολυ ,οημav-'rικη οε ,ουτig τιg περιπτΦοειg. Προο*Ε;ε πωg Θα κ.tvεiσΓF'

nωc θo δεi1vετε αrηv οθδvn, nωc θo κoιτoτε Τouc oΚooατεc οαc, nωg θο κoυvοτε τo yεριο σαc, Kαl

αΠοφUγετε vα Tο σταUρδοεrε αrο αrηθoζ οa*q|

{n ΛΙ^ λ''.-^ -L.-'Ιy. lγu tχ.e !L ttυν tι] oΠΤ|Kη εΠο(ρη με το οΚροατηρ1ο σαζ. Χρη,αιμοnοlεiαΙε τη ιtεΘοδο Τιt\v 3-

δευτεοoλd,nτωv : κοθε Φoρo ΠοU μιλατε, vα κolτατε καnοιov cnο τo cκooατnοιo \,tο 3 δευτεοδλεπτο.

Anoφυvετε vο εαrtαζετε το Βλευuα σa-ζ γlο πολυ ιbοο σε cλλο οvτtκεiμεvα, σΤo τα0αV| η σTο ποτωuc

AnοΦιγετε vα κcvε-€ cnδ-,ομεq κlviοεl_ξ.

2C, |4 nαρor;oiαοη οοg πρεπεl vα θyεr δομη : Τiτλο. περlεγδμεvο, εtοαγιυγη, κι-rρiιlq Θdμa, ουμπερασμοTe

κοl επi}.oι,ο'

21, Bεβαtωθεiτε δτl η nορoυαiοon oοq δει, εyεt οoθοι,οοωlκο. οuιrrοκτικα Kο| γoαμμoTικο λοθn,
ta v-ΑFl,.^-^,*.-^ '^L ''^''λ'.ου μεvεθου_c. Συviθωc το μθvεθο-c Tη.c Yρομμcτοοε;ραc ΠoεnεlΖΖ.,ΛvilUlμUi tUiiiν lζ γ+Jυμμμ lυμξ-lμψ μξγu/.

Vα εivαi nοvtιl Qπο 24 pιS. {.ηe}rρUγετε τη Χρiση Yρομμaτclσεtριi-lv πoυ εivαι δυοκολεq αrηv οvογvr.ιlgη

απδ οnδαroση (Π'Χ. κολλrγοαφlκic)'

23' Χ.onαυoncIiατε τnv iδιo VoαuUαToσεlρο σε ολη τηv θκτoοη Τnζ Παοouσiοοηc. |-1 εvολλοvn τωv

vοομμοΤοσεtοωv δε συviαrατgI οε κοuΙα nερiπτωοn.
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24.Εbν θdλετε vo διbοεrε εμφoση oε καnoιo μ.ρoζ τoυ κεlμεvοU, χ.ρησ|μono|ηστε εvTovη/ nΛοYlσl

υπoγρouμroμθvn γραφη, ολλdEτε τo yρΦμο μιαc λθξnζ, εtοαγεrε τη λθξn οε θvο nλοiοro η

τοπoθετηαrε ivο οuμβoλo δinλα τηg.

25, Mη ΧoησιμοΠο|εiτε KEΦAΛAΙA, nορο μδvo αrov τiτλo καθε δtαφοvειοζ. διδτι κoΘΙατατοι noλii δuακολη

η οvαvvωon κοι κοταvδηση ToU κεtμivου. Εniοηq, τα κεφολοio γρομματο δε βoηθo0v κοθoλou ατηv

οvαwri:Qrσn τ(-1)v λoθΦv-

26' oι τiτλ.οι κ.αθε δtαφοvειοg εivαι nαyιoτε oε θvτοvη γροφη,
1? λin r,e,ιi7ee τlr ξ1g(DfrγgιE'.- σec με noλt nερIεyδμε';ο. Χοnαμοnoιεiαrε κoυκiδε.ζ και αρiΘμηοη, δnoυ
Zl ' |.1|1 Ycυlqgιζ l ι\ l

ουτδ εivαt δυvοτo.

28, Πρoτεrvδμεvο διααrιy'o εΙvαi τo O,9 η το O,95 τnc γρgμμηζ' Γlo lq οnoα,rοαεtg μετοξ(r τCl]V

ποpαγροφωv, υπολ.oγΙα.rε vο εivοt τουλdxtαrov Ο,4 τηg γραμμηζ.

29. Μη xonσιuoΠoιεiτε novω onδ 6 Vρoμuεζ αrn οελiδo, κοι 6 λεEεrq αrη γοομμη.

3ο. Mn βοζε.Ι.ε πoτθ αrlq δroφδvεliq οo-ζ κoμματlο αnδ <oωτοτυniα δλλoυ εvτυnου' αv δε μnoρεiτε vα

εntμβετε αro μiYεΘoζ Κο| το εΙδoq τηq γραμματoσεloοq τσ]v, εκτδq κ.οt εοv κατι τrrοιo εivot οπoλ|τιυc

αnαpοiτητο.

31. Πooοnαθηαrε Vo Χοησ{UoΠοrηoεrε οoΚετσ σΧiυατο και εικδvεg. Θυuηθεiτε oτt uiο εικδνο εivαι Xiλtεζ

λθ-ξεrc. Στtc εικδvεg, το οynμοτG ΚcIι το Yροφηματα, uηv nαραλεinεrε τιc λεζοvrε-c.

32' .oταv 
XρησtμoΠoΙεiτgr animation κol nολυμεoικiq πoρουotθoεtg, nροοθE1ε vο μηV ιrπερβαλετε καt

γivεrε κ-ouρoαrtκoi. Anoφυγετε vα t1εrε οε κ.oθε διοφαvεtα κ-ατt nου Κtvεiτα|l ιδiωq εdv ουτδ βρiοκ-εrαι

αrηv κεφoλiδo η To υnoοtλιδo.

33. Χonoruonoιηαrε Xρδμο επ:λε.κrικg καt δF.Koιτικο σΤηV nορουοiοοn οα-q. Προοθξτε vο yρωμοτΙζετε υε

τov iδIο τoδnο ποοδμοια gvTIκεiμεvο'

34. ΠρoοiΕ;rε τoUζ ουvδυοoμoυq χ9ωμαTΟ.)v ΠoU Χρησιμonotεiτε. Mηv nερroρια.rεiτε στο vο ελ.εγξε.rε τηv

nορoυoiοοη σοζ στoV υπoλoγrαrη oοg. δnoυ τo yoδματα εivαr noλi; διαφoρεrIκο. Πηγαivεrε οτo 1ιboo

nοu θο κδvετε TnV Πορouσiοοη, γρnοtμonorηαrε το τεyvικδ μθοa nου θο θyεrε αrη δrdθεoη σοc σΓηv

καvovtκη nορoυoiοοη καl ελθγξτε εαv οl διacρδvaεq rοοΙvοιrrgι κοΘορο, οκδμη κgι οπδ το τAλοq τηζ

οiθoυοοe '

35, Anoφgγετε Vα θΧετε nδvω αnδ 4 διoφoρετrκδ xρδuoτα οε καθε oελiδo, τo δε xρωματoλδvιo σoζ Vα

εivαI ουvεnθζ oε δλn τnv nορουοΙoοη.

36. ΠρoτlιJηcτε διοφαvε|εq με οκ'oτειvδ φδvτο, κ-αι αvοtμ'τα xρci.lματα Ylο τo κεiμεvο (τo αιτiθετo απδ δτι

nooτtμoτε αro xοοτi)'

37, Δεδoμivoυ δτι 2OΨo τωv οvθριi:nωv θy'oυv nρoβλημo ατ'ηv ο.rriληu,,η TωV xρωμoτωv, onoφΟγετε τoυq

oυvδυοομο0ζ Xρωυgτωv κδκκlvο,/nροoιvο. κοφd/nροοινo, μπλθ/μoιiρo κοl μπλd/μωβ.

38. Enικotvr-ιlvηαrε με τav τεγvlκδ υnευQυvο τηq ciθουοαq και ριοτησ,rε TοV vlo τα τεyvtκο μi-αο noυ θα

dxεrε αrη διαθεοη σαζ, κατo τη διαρκειο τnc nαoouσiαonζ. Eδv υnδoyεt μικoδΦωvo, πoooοoμδσTε Tο

δαrε vα οκoUγεσTε δοc καλυτερο γivεrot.

39. Να θγεrε no,rrο tvο οv-rΙγoαφο Tηζ nορουοiαοηζ σfiζ KGl οε aπλiq δtαιοοvειεg, γ|α TηV περiπτωοη που

το τεyvtκ'o μθοο nορoυoιαοoυv κonoιo πρoβλημα'

40' l,jα δεiYι,π.ε ευΧoρlαrοι, ευδIcθετοι, εvθουοtαομiγοt, με αυτοnεnοiθηση, αλλο δΧι αλαζδvεc'

Πρcοnοθηαrε vc εiατ.ε Λρεμoι κoi δyt vευρtκoi' Πρooθξτε TηV εμφοVιση σoζ καl vτυθεiτε οvσλovσ με

τηv nερinτωοn.

Tiλοζ, νa Lγετε ατo μμsλο οοq δτr κοvεiq δε-v noεnεt vο γvωρiζεr κ-αλμτερο απδ εοαq το περιεγδμεVο Tηq

nnna''πiaπλe πne
t ιugvuνi9νt !: ν9\.
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