
 

 Σελίδα 1 από 6 
   
©2006 Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε. ∆ιακριτικός τίτλος Key-CERT All rights reserved 

 
 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 
Έκδοση 1.0  
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου και θεωρούνται η 
βάση του υποψηφίου για την εξέταση του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειµένου: 

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο µέρη 
• Στο πρώτο µέρος ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί βασικούς όρους και έννοιες για το διαδίκτυο, 

όρους που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Να είναι σε θέση να περιηγείται στον παγκόσµιο ιστό 
και να χρησιµοποιεί λειτουργίες αναζήτησης, µετακίνησης, δηµιουργίας σελιδοδεικτών. 

•  Στο δεύτερο µέρος ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί βασικές έννοιες που αφορούν το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Να είναι σε θέση να χειρίζεται την εφαρµογή του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να 
στέλνει και να λαµβάνει µηνύµατα, να διαχειρίζεται µηνύµατα, να χρησιµοποιεί το βιβλίο διευθύνσεων και να 
εκτυπώνει. 

 

 
1. ∆ίκτυα Υπολογιστών και ∆ιαδίκτυο 
 
α. Όροι και Έννοιες 

α1. Ορισµός και Κατανόηση των όρων ∆ιαδίκτυο, Παγκόσµιος 

Ιστός, ΗΤΤΡ, URL, ΙSP, FΤΡ, υπερσύνδεση  
 

α2. Μορφή της διεύθυνσης ιστοσελίδας (URL), της διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ανάλυση της δοµής τους  
 

α3. Κατανόηση των όρων ∆ιαδίκτυο (Internet) και Παγκόσµιος 

Ιστός (WWW) και διάκριση µεταξύ τους  
 

β. Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο 
β1. Επίγνωση του κινδύνου µόλυνσης µε ιό των υπολογιστών 

κατά την λήψη αρχείων από το ∆ιαδίκτυο  
 
β2. Κατανόηση του όρου Τείχος Προστασίας  
 
β3. Κατανόηση του τι είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό 
 

2. Περιήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό 

 
α. Το περιβάλλον ενός Φυλλοµετρητή 

α1. Άνοιγµα, κλείσιµο της εφαρµογής περιήγησης 
 

α2. Αλλαγή της αρχικής ιστοσελίδας του Φυλλοµετρητή 
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α3. ∆ιακοπή λήψης µιας ιστοσελίδας 
 

α4. Ανανέωση εµφάνισης µιας ιστοσελίδας 
 

α5. Εµφάνιση και απόκρυψη γραµµών εργαλείων 
 

α6. Χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών βοήθειας της εφαρµογής 
 

β. Πλοήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό και Προβολή των 
Πληροφοριών στο Φυλλοµετρητή 

β1. Μετάβαση σε µια ιστοσελίδα µε το URL  
 
β2. Πλοήγηση σε ιστοσελίδες µε χρήση υπερσυνδέσµων  
 
β3. Μετακίνηση  προς  τα  πίσω,  προς  τα  µπροστά  µεταξύ 

ιστοσελίδων που έχουν πλοηγηθεί  
 
β4. Εµφάνιση, απόκρυψη εικόνων µιας ιστοσελίδας 
 

γ. Αγαπηµένα 
γ1. Άνοιγµα µιας σελίδας από τα Αγαπηµένα / Σελιδοδείκτες 
 

γ2. Καταχώρηση και διαγραφή ιστοσελίδας από τα Αγαπηµένα 
/Σελιδοδείκτες 
 

γ3. ∆ηµιουργία  Φακέλου  στα  Αγαπηµένα /  Σελιδοδείκτες και 
καταχώρηση σ’ αυτόν ιστοσελίδας 
 

3. Αναζήτηση Πληροφορίας 

 
α. Αναζήτηση  σε  Ιστοσελίδες  και  διαχείριση  των  περιεχοµένων 
αυτών 

α1. Τι είναι οι Μηχανές Αναζήτησης και πώς τις χρησιµοποιούµε  
 
α2. Αναζήτηση µιας πληροφορίας µε χρήση λέξης ή φράσης  
 
α3. Αναζητήσεις µε συνδυασµό κριτηρίων  
α4. Αποθήκευση  µιας  ιστοσελίδας σε  συγκεκριµένη  θέση  σε 
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µονάδα δίσκου, ως απλό κείµενο ή ως αρχείο ΗΤΜL 
 
α5. Λήψη αρχείου (download) από µια ιστοσελίδα και αποθήκευση 

σε ορισµένη θέση  
 

β. Εκτύπωση 
β1. Προεπισκόπηση ιστοσελίδας  
 
β2. Ρύθµιση παραµέτρων εκτύπωσης ιστοσελίδας  
 

4. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 

 
α. Βασικές έννοιες Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου 

α1. Κατανόηση της δοµής και των περιορισµών  µιας διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  
 

α2. Επίγνωση του κινδύνου µόλυνσης µε ιό των υπολογιστών σε 

επισυναπτόµενο µήνυµα  
 

α3. Κατανόηση των πλεονεκτηµάτων του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και της ευελιξίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που 
παρέχεται µέσω Ιστού (web mail)  
 

β. Το περιβάλλον ενός Προγράµµατος Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου  
β1. Άνοιγµα και κλείσιµο  µιας  εφαρµογής  ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου  
 

β2. Κατανόηση  και  άνοιγµα  βασικών  φακέλων:  Εισερχόµενα, 
Απεσταλµένα, Εξερχόµενα, Πρόχειρα, ∆ιαγραµµένα  
 

β3. Άνοιγµα, ανάγνωση και κλείσιµο ενός µηνύµατος  
 
β4. Επισήµανση µηνύµατος ως αναγνωσµένου  
 
β5. Χρήση της βοήθειας  της  εφαρµογής ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου  
 

γ. Χρήση µηνυµάτων 
γ1. Προσθήκη και απαλοιφή στηλών στο φάκελο εισερχοµένων 

(αποστολέας, θέµα, ηµεροµηνία λήψης)  
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γ2. ∆ηµιουργία ενός νέου µηνύµατος  
 
γ3. Εισαγωγή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στα πεδία   

παραλήπτη, κοινοποίησης, ή κρυφής κοινοποίησης 
 

γ4. Εισαγωγή θέµατος  
 
γ5. Καταχώρηση κειµένου µηνύµατος  
 
γ6. Χρήση διαθέσιµης λειτουργίας ορθογραφικού ελέγχου  
 
γ7. Επισύναψη αρχείου σε µήνυµα  
 
γ8. ∆ιαγραφή  επισυναπτόµενου  αρχείου  από  µήνυµα  προς 

αποστολή 
 

γ9. Αντιγραφή, µετακίνηση κειµένου µεταξύ µηνυµάτων  
 
γ10. Αποστολή µηνύµατος µε ρύθµιση προτεραιότητας  
 
γ11. Αποστολή µηνύµατος µε χρήση λίστας παραληπτών  
γ12. Προώθηση ενός µηνύµατος  
 
γ13. Άνοιγµα και αποθήκευση επισυναπτόµενων αρχείων σε 

συγκεκριµένη θέση  
 
γ14. Απάντηση ενός µηνύµατος µε ή χωρίς την ενσωµάτωση 

του αρχικού µηνύµατος  
 
γ15. Απάντηση στον αποστολέα, απάντηση σε όλους 
 
γ16. Σήµανση, απαλοιφή σήµανσης (σηµαία) ενός 
µηνύµατος  
 

δ. ∆ιαχείριση µηνυµάτων 
δ1. ∆ηµιουργία,  ονοµασία  και  διαχείριση  φακέλων  για  την 

αποτελεσµατική οργάνωση των µηνυµάτων  
 

δ2. ∆ιαγραφή ενός µηνύµατος  
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δ3. Επαναφορά ενός µηνύµατος από  το φάκελο διαγραµµένων 

µηνυµάτων 
 

δ4. Άδειασµα του φακέλου διαγραµµένων µηνυµάτων  
 

ε. Βιβλίο ∆ιευθύνσεων 
ε1. ∆ηµιουργία και χρήση λίστας παραληπτών 
 

ε2. Προσθήκη  ή  διαγραφή  µιας  επαφής  από  το  βιβλίο 

διευθύνσεων  
 

ε3. Ενηµέρωση  του  βιβλίου  διευθύνσεων  από  εισερχόµενο 

µήνυµα  
 

στ.  Εκτυπώσεις 
στ1. Προεπισκόπηση µηνύµατος 
 

στ2. Επιλογή παραµέτρων εκτύπωσης ενός µηνύµατος 
 

στ3. Εκτύπωση ενός µηνύµατος 

 


