
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
CD-ROM – Δεδομένα και πρόγραμμα Η/Υ 

Ετικέτα Εγγραφής:  -----nlm 22----- 450  
100 __ $a 20041022d2001 ekmy0grey50 ga  
101 0_ $a gre  
102 __ $a GR  
135 __ $a bocg ---|||||  
200 1_ $a Ηλεκτρονικό λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας $b ηλεκτρονικός πόρος  
210 __ $a Αθήνα $c Ματζέντα $c Ελληνικά Γράμματα $d c2001  
215 __ $a 1 CD-ROM $d 4 3/4 ίν. $e 1 δισκέτα, με οδηγίες για τη χρήση της  
230 __ $a Πρόγραμμα και Δεδομένα Η/Υ  
304 __ $a Ο τίτλος αντλήθηκε από το δίσκο  
306 __ $a Κυκλοφορεί και σε έντυπη μορφή  
337 __ $a Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος: H/Y IBM PC ή συμβατό, Windows Me/2000/NT/98/95, CD-

ROM, Οδηγό δισκετών 1.44 ΜΒ 3.5''  
606 __ $a CD-ROMs*  
606 __ $a Ελληνική γλώσσα, αρχαία $x Λεξικά  
676 __ $a 483  
712 02 $4 310 $a Ελληνικά Γράμματα  
712 02 $4 635 $a Ματζέντα  

  
CD-ROM - Δεδομένα Η/Υ 
101 0_ $agre 
102 __ $aGR 
135 __ $avougu---||||| 
200 1_ $aΤο παιδικό άσθμα$bηλεκτρονικός πόρος$eη ασθένεια και η αντιμετώπισή της 
$gεπιμέλεια Ι.Ν. Τσανάκας 
210 __ $aΘεσσαλονίκη$cMLS Multimedia$dc2002 
215 __ $a1 CD-ROM$cεικ.$d4 3/4 ίν. 
230 __ $aΔεδομένα Η/Υ 
304 __ $aΟ τίτλος αντλήθηκε από το δίσκο 
306 __ $aΜε την ευγενική προσφορά της GlaxoSmithKline 
307 __ $aΠεριέχεται σε πλαστική θήκη (12x14 εκ.) 
327 0_ $aΠεριλαμβάνει πρόγραμμα εκτίμησης της αναπνευστικής λειτουργίας με δυνατότητα 
καταγραφής και αποστολής των δεδομένων στο θεράποντα ιατρό - Δίνει πληροφορίες 
για το σωστό τρόπο λήψης των φαρμάκων 
333 1_ $aΑπευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, γυμναστές, και όσους ασχολούνται με 
το παιδί και τα προβλήματά του 
336 __ $aΠεριέχει 83 φωτογραφίες, 28 video, 10 animation και αλφαβητικό ευρετήριο με 
hyperlinks 
337 __ $aΕλάχιστες απαιτήσεις συστήματος: Celeron 333 Mhz – 64 MB RAM – Windows 9X, 
2000, XP – Κάρτα οθόνης με βάθος χρώματα 16bit – Ηχεία και κάρτα ήχου 
606 __ $aCD-ROMs* 
606 __ $aΑσθμα στα παιδιά 
676 __ $a616.238 
701 _1 $4340$aΤσανάκας$bΙ. Ν.  
712 02 $4650$aMLS Πληροφορική 

  
CD-ROM – Πρόγραμμα Η/Υ 
ως συνοδευτικό μεν έντυπης έκδοσης, αλλά που ουσιαστικά αποτελεί αυτόνομη έκδοση:  

Εγγραφή βιβλιογραφικής μονάδας 
010 __ $a 960-7863-04-6  
100 __ $a 20020929d2006 |||y0grey50 ga  
101 0_ $a gre $a eng  
102 __ $a GR  
105 __ $a y e 000yy  
106 __ $a r  
200 1_ $a English-Greek $d Αγγλικό-Ελληνικό Λεξικό $e Advanced Dictionary  
205 __ $a Academic Edition  
210 __ $a Αθήνα $c Ματζέντα $d 2006  
215 __ $a 1194 σ. $d 21 εκ. $e 1 CD-ROM  
225 1_ $a Ξενόγλωσσα Μεταφραστικά Λεξικά  
305 __ $a Εκδόθηκε μαζί με το αντίστοιχο λογισμικό  



421 _0 $1 00123127 $1 2001 $a English-Greek $b ηλεκτρονικός πόρος $e Advanced Dictionary  
606 __ $a Αγγλική γλώσσα $x Λεξικά $x Ελληνικά  
676 __ $a 423  
712 02 $4 635 $4 650 $a Ματζέντα  

Εγγραφή συνοδευτικού CD-ROM 
010 __ $a 960-7863-04-6  
100 __ $a 20010713d2006 |||u0grey50 ga  
101 0_ $a gre $a eng  
102 __ $a GR  
135 __ $a bougu---|||||  
200 1_ $a English-Greek $b ηλεκτρονικός πόρος $e Advanced Dictionary  
205 __ $a Academic Edition  
210 __ $a Αθήνα $c Ματζέντα $c 2006  
215 __ $a 1 CD-ROM $d 4 3/4 ίν.  
230 __ $a Πρόγραμμα και Δεδομένα Η/Υ  
304 __ $a Ο τίτλος αντλήθηκε από το δίσκο  
305 __ $a Η έκδοση αποτελεί παράλληλη έκδοση της αντίστοιχης έντυπης  
422 _0 $1 00124545 $1 2001 $a English-Greek $d Αγγλικό-Ελληνικό Λεξικό $e Advanced Dictionary  
606 __ $a Αγγλική γλώσσα $x Λεξικά $x Ελληνικά  
606 __ $a CD-ROMs*  
676 __ $a 423  
712 02 $4 635 $4 650 $a Ματζέντα  

  
CD-ROM – Διάφορα 
 ως συνοδευτικό περιοδικού πληροφορικής, με ποικίλα και αξιόλογα για καταλογογράφηση 
θέματα:              Επιλεκτική καταλογογράφηση  

Ετικέτα 
Εγγραφής:  02744nlc 2200361 450  
100 __ $a 20041118d2000 |||y0grey50 ga  
101 0_ $a gre  
102 __ $a GR  
135 __ $a vo|gu---|||||  

200 1_ 

$a Πολυτονική πληκτρολόγηση $b ηλεκτρονικός πόρος $e εκμάθηση πληκτρολόγησης που 
υποστηρίζει ελληνικό, αγγλικό και πολυτονικό πληκτρολόγιο $f [Ματζέντα] $g προγραμματισμός 
Παναγιώτης Σιδηρόπουλος $c e-Learning $f [βιντεοκλίπ] $e Ξενάγηση στην εικονική αίθουσα 
τηλεδιδασκαλίας του διαπανεπιστημιακού έργου ΕΠ[Ε]ΑΕΚ "Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων" $f [η 
σκηνοθεσία είναι του Σ. Ψυλλάκη] $c Τα πρώτα βήματα στο PC $f μεταφορά της σειράς 
εισαγωγικών ενθέτων του RAM σε ένα "ζωντανό" εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτοεκμάθησης στα 
πρώτα σας βήματα στο χώρο των υπολογιστών  

210 __ $a [Αθήνα] $c Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη $d 2000  
215 __ $a 1 CD-ROM $d 4 3/4 ίν.  
230 __ $a Παρουσίαση  
230 __ $a Πρόγραμμα και Δεδομένα Η/Υ  
304 __ $a Ο τίτλος αντλήθηκε από το δίσκο  
306 __ $a Διανέμεται δωρεάν με το RAM τ. 141/2000  
327 0_ $a Στο CD-ROM περιέχονται και διάφορες άλλες εφαρμογές  
337 __ $a "Τα πρώτα βήματα στο PC": δεν απαιτεί εγκατάσταση  
337 __ $a Το βιντεοκλίπ "e-Learning": απαιτεί την εγκατάσταση της έκδοσης 6.4 του Windows Media 

Player ή μεταγενέστερη.  
337 __ $a "Πληκτρολόγηση πολυτονικά": απαιτεί εγκατάσταση  
606 __ $a e-Learning  
606 __ $a Ηλεκτρονικοί υπολογιστές $x Σπουδή και διδασκαλία  
606 __ $a CD-ROMs*  
606 __ $a Πληκτρολόγηση $x Σπουδή και διδασκαλία  
676 __ $a 004  
712 02 $4 635 $a Ματζέντα  
712 02 $4 650 $a Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ) 
712 02 $4 310 $a Περιοδικό "RAM"  
712 02 $4 650 $a Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη  

 


