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Εξεηαζηέα ύλη - ςπηπεζίερ διαδικηύος 
 

1. Δίκηςα Υπολογιζηών και Διαδίκηςο 

 

α. Όροη θαη Έλλοηες 

α1. Οξηζκόο θαη Καηαλόεζε ησλ όξσλ Δηαδίθηπν, Παγθόζκηνο Ιζηόο, ΗΣΣΡ, URL, ISP, FTP, ππεξζύλδεζε 

α2. Μνξθή ηεο δηεύζπλζεο ηζηνζειίδαο (URL), ηεο ηεύζπλζεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη αλάιπζε εο δνκήο 

ηνπο 

α3. Καηαλόεζε ησλ όξσλ Δηαδίθηπν (Internet) θαη Παγθόζκηνο Ιζηόο (WWW) θαη δηάθξηζε κεηαμύ ηνπο 

 

β. Αζθάιεηα ζηο Γηαδίθησο 

β1. Επίγλσζε ηνπ θηλδύλνπ κόιπλζεο κε ηό ησλ ππνινγηζηώλ θαηά ηελ ιήςε αξρείσλ από ην Δηαδίθηπν 

β2. Καηαλόεζε ηνπ όξνπ Σείρνο Πξνζηαζίαο 

β3. Καηαλόεζε ηνπ ηη είλαη έλα ςεθηαθό πηζηνπνηεηηθό 

 

2. Πεπιήγηζη ζηον Παγκόζμιο Ιζηό 

 

α. Το περηβάιιολ ελός Φσιιοκεηρεηή 

α1. Άλνηγκα, θιείζηκν ηεο εθαξκνγήο πεξηήγεζεο 

α2. Αιιαγή ηεο αξρηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ Φπιινκεηξεηή 

α3. Δηαθνπή ιήςεο κηαο ηζηνζειίδαο 

α4. Αλαλέσζε εκθάληζεο κηαο ηζηνζειίδαο 

α5. Εκθάληζε θαη απόθξπςε γξακκώλ εξγαιείσλ 

α6. Υξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηώλ βνήζεηαο ηεο εθαξκνγήο 

 

β. Πιοήγεζε ζηολ Παγθόζκηο Ιζηό θαη Προβοιή ηωλ πιεροθορηώλ ζηο Φσιιοκεηρεηή 

β1. Μεηάβαζε ζε κηα ηζηνζειίδα κε ην URL 

β2. Πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο κε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ 

β3. Μεηαθίλεζε πξνο ηα πίζσ, πξνο ηα κπξνζηά κεηαμύ ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ πινεγεζεί 

β4. Εκθάληζε, απόθξπςε εηθόλσλ κηαο ηζηνζειίδαο 

 

γ. Αγαπεκέλα 

γ1. Άλνηγκα κηαο ζειίδαο από ηα Αγαπεκέλα / ειηδνδείθηεο 

γ2. Καηαρώξεζε θαη δηαγξαθή ηζηνζειίδαο από ηα Αγαπεκέλα / ειηδνδείθηεο 

γ3. Δεκηνπξγία Φαθέινπ ζηα Αγαπεκέλα / ειηδνδείθηεο θαη θαηαρώξεζε ζ’ απηόλ ηζηνζειίδαο 
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3. Αναζήηηζη Πληποθοπίαρ 

 

α. Αλαδήηεζε ζε Ιζηοζειίδες θαη δηατείρηζε ηωλ περηετοκέλωλ ασηώλ 

α1. Ση είλαη νη Μεραλέο Αλαδήηεζεο θαη πώο ηηο ρξεζηκνπνηνύκε 

α2. Αλαδήηεζε κηαο πιεξνθνξίαο κε ρξήζε ιέμεο ή θξάζεο 

α3. Αλαδεηήζεηο κε ζπλδπαζκό θξηηεξίσλ 

α4. Απνζήθεπζε κηαο ηζηνζειίδαο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κνλάδα δίζθνπ, σο απιό θείκελν ή σο αξρείν HTML 

α5. Λήςε αξρείνπ (download) από κηα ηζηνζειίδα θαη απνζήθεπζε ζε νξηζκέλε ζέζε 

 

β. Δθηύπωζε 

β1. Πξνεπηζθόπεζε ηζηνζειίδαο 

β2. Ρύζκηζε παξακέηξσλ εθηύπσζεο ηζηνζειίδαο 

 

4. Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο 

 

α. Βαζηθές έλλοηες Ηιεθηροληθού Τατσδροκείοσ 

α1. Καηαλόεζε ηεο δνκήο θαη ησλ πεξηνξηζκώλ κηαο δηεύζπλζεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

α2. Επίγλσζε ηνπ θηλδύλνπ κόιπλζεο κε ηό ησλ ππνινγηζηώλ ζε επηζπλαπηόκελν κήλπκα 

α3. Καηαλόεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηεο επειημίαο ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ πνπ παξέρεηαη κέζσ Ιζηνύ (web mail) 

 

β. Το περηβάιιολ ελός Προγράκκαηος Ηιεθηροληθού Τατσδροκείοσ 

β1. Άλνηγκα θαη θιείζηκν κηαο εθαξκνγήο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

β2. Καηαλόεζε θαη άλνηγκα βαζηθώλ θαθέισλ: Εηζεξρόκελα, Απεζηαικέλα, Εμεξρόκελα, Πξόρεηξα, Δηαγξακκέλα 

β3. Άλνηγκα, αλάγλσζε θαη θιείζηκν ελόο κελύκαηνο 

β4. Επηζήκαλζε κελύκαηνο σο αλαγλσζκέλνπ 

β5. Υξήζε ηεο βνήζεηαο ηεο εθαξκνγήο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

 

γ. Χρήζε κελσκάηωλ 

γ1. Πξνζζήθε θαη απαινηθή ζηειώλ ζην θάθειν εηζεξρνκέλσλ (απνζηνιέαο, ζέκα, εκεξνκελία ιήςεο) 

γ2. Δεκηνπξγία ελόο λένπ κελύκαηνο 

γ3. Εηζαγσγή δηεπζύλζεσλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηα πεδία παξαιήπηε, θνηλνπνίεζεο, ή θξπθήο 

θνηλνπνίεζεο 

γ4. Εηζαγσγή ζέκαηνο 

γ5. Καηαρώξεζε θεηκέλνπ κελύκαηνο 

γ6. Υξήζε δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίαο νξζνγξαθηθνύ ειέγρνπ 

γ7. Επηζύλαςε αξρείνπ ζε κήλπκα 

γ8. Δηαγξαθή επηζπλαπηόκελνπ αξρείνπ από κήλπκα πξνο απνζηνιή 

γ9. Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε θεηκέλνπ κεηαμύ κελπκάησλ 



 
Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο Δεμηνηήησλ Εξεηαζηέα ύλη - ςπηπεζίερ διαδικηύος 

 

SYL-BIT-4-010607 Ειεγρόκελν Έγγξαθν 
Σξνπνπνίεζε : 1.0 Έγθξηζε : Εθπξόζσπνο Δηνίθεζεο 

Ιζρύεη από : 01.06.07 Σελίδα 3 από 3 

i-skills Αλώλπκε Εηαηξεία Πηζηνπνίεζεο Δεμηνηήησλ  

ΚΟΛΟΚΤΝΘΟΤ 23, 104 36, Αζήλα, ηει. 210 6470026 

 

 

γ10. Απνζηνιήκελύκαηνο κε ξύζκηζε πξνηεξαηόηεηαο 

γ11. Απνζηνιή κελύκαηνο κε ρξήζε ιίζηαο παξαιεπηώλ 

γ12. Πξνώζεζε ελόο κελύκαηνο 

γ13. Άλνηγκα θαη απνζήθεπζε επηζπλαπηόκελσλ αξρείσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

γ14. Απάληεζε ελόο κελύκαηνο κε ή ρσξίο ηελ ελζσκάησζε ηνπ αξρηθνύ κελύκαηνο 

γ15. Απάληεζε ζηνλ απνζηνιέα, απάληεζε ζε όινπο 

γ16. ήκαλζε, απαινηθή ζήκαλζεο (ζεκαία) ελόο κελύκαηνο 

 

δ. Γηατείρηζε κελσκάηωλ 

δ1. Δεκηνπξγία, νλνκαζία θαη δηαρείξηζε θαθέισλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ κελπκάησλ 

δ2. Δηαγξαθή ελόο κελύκαηνο 

δ3. Επαλαθνξά ελόο κελύκαηνο από ην θάθειν δηαγξακκέλσλ κελπκάησλ 

δ4. Άδεηαζκα ηνπ θαθέινπ δηαγξακκέλσλ κελπκάησλ 

 

ε. Βηβιίο Γηεσζύλζεωλ 

ε1. Δεκηνπξγία θαη ρξήζε ιίζηαο παξαιεπηώλ 

ε2. Πξνζζήθε ή δηαγξαθή κηαο επαθήο από ην βηβιίν 

δηεπζύλζεσλ 

ε3. Ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ δηεπζύλζεσλ από εηζεξρόκελν κήλπκα 

 

ζη. Δθησπώζεης 

ζη1. Πξνεπηζθόπεζε κελύκαηνο 

ζη2. Επηινγή παξακέηξσλ εθηύπσζεο ελόο κελύκαηνο 

ζη3. Εθηύπσζε ελόο κελύκαηνο 

 

 

 

 

Η αλαθεξόκελε ύιε είλαη απόιπηα ελαξκνληζκέλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ε.Ο.Π.Π. 

 


