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ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 
Παρ’ όλα τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυµα ECDL για την προετοιµασία αυτής της έκδο-

σης, καµία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυµα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των 

πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτής. Επίσης, το Ίδρυµα ECDL δεν είναι υπεύθυνο ή υπό-

χρεο για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, φθορά, οποιουδήποτε µεγέθους προκύψει λόγω 

πληροφοριών, οδηγιών ή συµβουλών που περιέχονται σ’ αυτό το έγγραφο. 
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Ενότητα 2 - Χρήση Υπολογιστή και ∆ιαχείριση Αρχείων  
 

Τα ακόλουθα αποτελούν την Εξεταστέα Ύλη της Ενότητας 2, Χρήση Υπολογιστή και ∆ιαχείριση Αρχεί-
ων (Module 2, Using the Computer and Managing Files), η οποία παρέχει το υπόβαθρο για την 
πρακτική εξέταση σε αυτόν το γνωστικό τοµέα. 
 
 

Στόχοι της Ενότητας 
 

Ενότητα 2 Η ενότητα Χρήση Υπολογιστή και ∆ιαχείριση Αρχείων απαιτεί από τον υποψήφιο να ε-
πιδείξει τη γνώση και την ικανότητα του στη χρησιµοποίηση των βασικών λειτουργιών ενός 
προσωπικού υπολογιστή και του λειτουργικού συστήµατός του. Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
µπορεί να ρυθµίσει βασικές παραµέτρους, να χρησιµοποιήσει τις διαθέσιµες λειτουργίες 
βοήθειας και να διαχειριστεί µια εφαρµογή που δεν ανταποκρίνεται. Ακόµη, θα πρέπει να 
είναι σε θέση να κινείται αποτελεσµατικά στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και να 
εργάζεται µε εικονίδια και παράθυρα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαχειρίζεται, να οργανώ-
νει, ν’ αντιγράφει, να µετακινεί και να διαγράφει αρχεία και καταλόγους/φακέλους καθώς και 
να συµπιέζει και να εξάγει συµπιεσµένα αρχεία. Επιπλέον, ο υποψήφιος θα πρέπει να κα-
τανοεί τι είναι ένας ιός υπολογιστή και να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει µια εφαρµογή 
ανίχνευσης ιών. Τέλος, ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του να χρησιµο-
ποιεί απλά εργαλεία επεξεργασίας και διαχείρισης εκτυπώσεων που είναι διαθέσιµα µέσα 
από το λειτουργικό σύστηµα. 

Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

2.1.1.1 Εκκίνηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 2.1 Περιβάλλον 
Ηλεκτρονι-
κού 
Υπολογιστή 

2.1.1 Τα Πρώτα Βήµατα 
µε τον Υπολογι-
στή 2.1.1.2 Τερµατισµός του Η/Υ χρησιµοποιώντας την κατάλλη-

λη διαδικασία. 

  2.1.1.3 Επανεκκίνηση του Η/Υ χρησιµοποιώντας την κατάλ-
ληλη διαδικασία. 

  2.1.1.4 Τερµατισµός εφαρµογής που δεν ανταποκρίνεται. 

 2.1.2 Βασικές Πληροφο-
ρίες και 
Λειτουργίες 

2.1.2.1 Επισκόπηση των βασικών πληροφοριών του συστή-
µατος του Η/Υ: ονοµασία και έκδοση του λειτουργικού 
συστήµατος, εγκατεστηµένη RAM (µνήµη τυχαίας 
προσπέλασης). 

  2.1.2.2 Αλλαγή των ρυθµίσεων της επιφάνειας εργασίας: η-
µεροµηνία & ώρα1, ρύθµιση έντασης ήχου, επιλογές 
εµφάνισης επιφάνειας εργασίας (ρυθµίσεις χρωµά-
των, ανάλυση οθόνης, επιλογές προστασίας οθόνης). 

  2.1.2.3 Ορισµός, αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου. 

  2.1.2.4 ∆ιαµόρφωση αφαιρούµενων µονάδων δίσκων: δισκέ-
τας, δίσκου Zip. 

  2.1.2.5 Εγκατάσταση, απεγκατάσταση εφαρµογών λογισµι-
κού. 

  2.1.2.6 Χρήση της δυνατότητας της αντιγραφής των περιε-
χοµένων της οθόνης (print screen) και της 
επικόλλησης τους σε κάποιο έγγραφο. 

  2.1.2.7 Χρήση διαθέσιµων λειτουργιών της Βοήθειας. 

                                                           
1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ενηµερωθεί ότι θα πρέπει να προσέχουν όταν γίνονται αλλαγές στην ηµεροµηνία και ώρα ενός υπολογιστικού 
συστήµατος, διότι αυτό µπορεί να έχει επίπτωση στον τρόπο συγχρονισµού των δικτυωµένων υπολογιστικών συστηµάτων. 



  

© 2003  Ίδρυµα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved   Σελίδα 3 από 5  

Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

 2.1.3 Χρήση  
Κειµενογράφου 

2.1.3.1 Έναρξη µιας εφαρµογής απλού κειµενογράφου. 
Άνοιγµα, δηµιουργία ενός αρχείου. 

  2.1.3.2 Αποθήκευση του αρχείου σε συγκεκριµένη θέση σε 
µια µονάδα δίσκου. 

  2.1.3.3 Κλείσιµο της εφαρµογής κειµενογράφου. 

2.2 Επιφάνεια 
Εργασίας 

2.2.1 Εργασία µε  
Εικονίδια 

2.2.1.1 Αναγνώριση συνήθων εικονιδίων στην επιφάνεια ερ-
γασίας, όπως αυτών που αναπαριστούν: αρχεία, 
φακέλους/καταλόγους, εφαρµογές, εκτυπωτές, τον 
κάδο ανακύκλωσης/σκουπιδοντενεκέ. 

  2.2.1.2 Επιλογή & µετακίνηση εικονιδίων στην επιφάνεια ερ-
γασίας. 

  2.2.1.3 Άνοιγµα ενός αρχείου, φακέλου/καταλόγου ή εφαρ-
µογής απευθείας από την επιφάνεια εργασίας. 

  2.2.1.4 ∆ηµιουργία εικονιδίου συντόµευσης στην επιφάνεια 
εργασίας. 

 2.2.2 Εργασία µε  
Παράθυρα 

2.2.2.1 Αναγνώριση των διαφόρων στοιχείων ενός παραθύ-
ρου: γραµµή τίτλου, γραµµή µενού εντολών, γραµµή 
εργαλείων, γραµµή κατάστασης, ράβδοι κύλισης. 

  2.2.2.2 Ελαχιστοποίηση, µεγιστοποίηση, αλλαγή µεγέθους, 
µετακίνηση και κλείσιµο παραθύρου. 

  2.2.2.3 Εναλλαγή µεταξύ ανοικτών παραθύρων. 

2.3 ∆ιαχείριση 
Αρχείων 

2.3.1 Βασικές Έννοιες 2.3.1.1 Κατανόηση του τρόπου ιεραρχικής εµφάνισης των 
µονάδων δίσκων, των φακέλων και των αρχείων από 
το λειτουργικό σύστηµα. 

  2.3.1.2 Επίγνωση ότι οι συσκευές που χρησιµοποιούνται από 
το λειτουργικό σύστηµα για την αποθήκευση αρχείων 
και φακέλων είναι ο σκληρός δίσκος, η δισκέτα, το 
CD-R/W, οδηγοί δίσκων δικτύου κλπ. 

 2.3.2 Κατάλο-
γοι/Φάκελοι 

2.3.2.1 Πλοήγηση - Μετάβαση σε συγκεκριµένο αρχείο, φά-
κελο ή µονάδα δίσκου. 

  2.3.2.2 ∆ηµιουργία φακέλου/καταλόγου και επέκταση υποφα-
κέλου/υποκαταλόγου. 

  2.3.2.3 Άνοιγµα παραθύρου για την προβολή του ονόµατος, 
του µεγέθους και της ακριβής θέσης στη µονάδα δί-
σκου ενός φακέλου/καταλόγου. 

 2.3.3 Εργασία Με Αρ-
χεία 

2.3.3.1 Αναγνώριση των βασικών τύπων αρχείων, όπως: αρ-
χεία επεξεργασίας κειµένου, υπολογιστικών φύλλων, 
βάσεων δεδοµένων, παρουσιάσεων, εικόνας, ήχου, 
βίντεο, συµπιεσµένα αρχεία, προσωρινά αρχεία. 

  2.3.3.2 Καταµέτρηση του πλήθους των αρχείων, των αρχείων 
συγκεκριµένου τύπου σε φάκελο (συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των υποφακέλων του). 

  2.3.3.3 Αλλαγή της κατάστασης ενός αρχείου: µόνο για ανά-
γνωση/κλειδωµένο, ανάγνωσης-εγγραφής. 

  2.3.3.4 Ταξινόµηση αρχείων κατά όνοµα, µέγεθος, τύπο και 
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Κατηγορία Σύνολο ∆εξιοτήτων Αναφορά Αντικείµενο Εργασίας 

ηµεροµηνία τροποποίησης. 

  2.3.3.5 Κατανόηση της σηµασίας της διατήρησης των σω-
στών επεκτάσεων αρχείων κατά την µετονοµασία 
τους. 

  2.3.3.6 Μετονοµασία αρχείων και φακέλων/καταλόγων. 

 2.3.4 Αντιγραφή,  
Μετακίνηση 

2.3.4.1 Επιλογή ενός αρχείου, φακέλου/καταλόγου µεµονω-
µένα ή ως οµάδας γειτονικών, µη γειτονικών αρχείων, 
φακέλων/καταλόγων. 

  2.3.4.2 Αντιγραφή αρχείων, φακέλων/καταλόγων µεταξύ φα-
κέλων/καταλόγων και µονάδων δίσκων. 

  2.3.4.3 Μετακίνηση αρχείων, φακέλων/καταλόγων µεταξύ 
φακέλων/καταλόγων και µονάδων δίσκων. 

  2.3.4.4 Κατανόηση γιατί η δηµιουργία εφεδρικών αντιγράφων 
αρχείων σε φορητά αποθηκευτικά µέσα είναι σηµαντι-
κή. 

 2.3.5 ∆ιαγραφή,  
Επαναφορά 

2.3.5.1 ∆ιαγραφή αρχείων, φακέλων/καταλόγων µέσω του 
Κάδου Ανακύκλωσης/Σκουπιδοτενεκές. 

  2.3.5.2 Επαναφορά διαγραµµένων αρχείων, φακέλων/ κατα-
λόγων από τον Κάδο Ανακύκλωσης/ Σκουπιδοτενεκέ. 

  2.3.5.3 Άδειασµα Κάδου Ανακύκλωσης/ Σκουπιδοτενεκέ. 

 2.3.6 Αναζήτηση 2.3.6.1 Χρήση του εργαλείου Εύρεση για τον εντοπισµό ενός 
αρχείου, φακέλου/καταλόγου. 

  2.3.6.2 Αναζήτηση αρχείων ανάλογα µε το περιεχόµενο, την 
ηµεροµηνία τροποποίησης, την ηµεροµηνία δηµιουρ-
γίας, το µέγεθος. Χρήση ειδικών χαρακτήρων 
µπαλαντέρ (wildcards). 

  2.3.6.3 Προβολή της λίστας των πιο πρόσφατα χρησιµοποιη-
µένων αρχείων. 

 2.3.7 Συµπίεση Αρχείων 2.3.7.1 Κατανόηση του τι σηµαίνει Συµπίεση Αρχείων. 

  2.3.7.2 Συµπίεση αρχείων συγκεκριµένου φακέλου σε µια µο-
νάδα δίσκου. 

  2.3.7.3 Αποσυµπίεση αρχείων από συγκεκριµένη θέση µιας 
µονάδας δίσκου. 

2.4 Ιοί H/Y 2.4.1 Γενικά 2.4.1.1 Κατανόηση του τι είναι ένας ιός Η/Υ (computer virus) 
και ποιες µπορεί να είναι οι επιδράσεις του. 

  2.4.1.2 Επίγνωση µερικών τρόπων διάδοσης των ιών στους 
υπολογιστές. 

  2.4.1.3 Κατανόηση των πλεονεκτηµάτων από τη χρήση λογι-
σµικού ανίχνευσης ιών. 

  2.4.1.4 Κατανόηση του τι σηµαίνει «απολύµανση» αρχείου. 

 2.4.2 Χειρισµός Ιών 2.4.2.1 Χρήση λογισµικού ανίχνευσης ιών και σάρωση συγκε-
κριµένης µονάδας δίσκου, φακέλων και αρχείων. 

  2.4.2.2 Κατανόηση της σηµασίας της τακτικής ενηµέρωσης 
των εφαρµογών ανίχνευσης ιών. 
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2.5 ∆ιαχείριση  
Εκτυπώσε-
ων 

2.5.1. Ρύθµιση 2.5.1.1 Αλλαγή του προεπιλεγµένου εκτυπωτή στη λίστα ε-
γκατεστηµένων εκτυπωτών. 

  2.5.1.2 Εγκατάσταση νέου εκτυπωτή στον Η/Υ. 

 2.5.2 Εκτυπώσεις 2.5.2.1 Εκτύπωση αρχείου από κειµενογράφο. 

  2.5.2.2 Παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών εκτύπω-
σης στο παράθυρο διαχείρισης εκτυπώσεων του 
εκτυπωτή. 

  2.5.2.3 Προσωρινή διακοπή, επανεκκίνηση, διαγραφή των 
εργασιών εκτύπωσης από το παράθυρο διαχείρισης 
εκτυπώσεων του εκτυπωτή. 

 


