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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 
Έκδοση 1.0  
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 
Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Χρήση Η/Υ & ∆ιαχείριση Αρχείων και 
θεωρούνται η βάση του υποψηφίου για την εξέταση του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειµένου: 
Στην συγκεκριµένη ενότητα ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει την ευχέρειά του στο χειρισµό βασικών 
εφαρµογών Η/Υ και του λειτουργικού του συστήµατος. Παράλληλα πρέπει να κινείται µε ευελιξία στη 
διαχείριση εφαρµογών και εικονιδίων συστήµατος από την επιφάνεια εργασίας καθώς και στην 
διαχείριση παραθύρων, φακέλων και αρχείων. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει 
απαραιτήτως τη χρήση εντολών δηµιουργίας, µετονοµασίας, επιλογής, µετακίνησης, αντιγραφής, 
διαγραφής και επαναφοράς φακέλων και αρχείων. Ακόµη θα πρέπει να επιδείξει τις ικανότητές του στη 
χρήση βοηθητικών εργαλείων, όπως εκείνων της αναζήτησης, της συµπίεσης και της εξαγωγής 
αρχείων/φακέλων. Επιπρόσθετα στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι γνώσεις του υποψηφίου σε 
διαδικασίες εγκατάστασης, απεγκατάστασης εφαρµογών λογισµικού Η/Υ και εργασιών εκτύπωσης.  

 

 
1.   Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
 
α. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 

α1. Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας 
τις κατάλληλες διαδικασίες 

 

α2. Εµφάνιση πληροφοριών έκδοσης λειτουργικού συστήµατος, 
διαθέσιµης RΑΜ 
 

  α3. Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας 
 

  α4. Ρυθµίσεις έντασης ήχου, ανάλυσης οθόνης, βάθους χρώµατος  
 

  α5. Χρήση και επιλογές Προφύλαξης Οθόνης  
 

  α6. Εναλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου  
 
  α7. Χρήση Σύλληψης Οθόνης (Print Screen) και επικόλλησης  
 
  α8. Χρήση Λειτουργιών Βοήθειας  
 

β. Επιφάνεια Εργασίας 
β1. Αναγνώριση και κατανόηση της λειτουργικότητας στοιχείων 

της επιφάνειας εργασίας: Μενού έναρξη, γραµµή εργασιών, 
επιφάνεια εργασίας, εικονίδια 
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β2. Χρήση του µενού έναρξη, εκκίνηση και κλείσιµο εφαρµογής  
 
β3. Άνοιγµα αρχείου, φακέλου, εφαρµογής, εικονιδίων 

συστήµατος από την επιφάνεια εργασίας  
 

  β4. ∆ηµιουργία εικονιδίου συντόµευσης  
 
γ. Παράθυρα 

γ1. Αναγνώριση και κατανόηση της λειτουργικότητας στοιχείων 

των παραθύρων: Γραµµή τίτλου, µενού, ράβδοι κύλισης, γραµµή 
εργαλείων, γραµµή κατάστασης 
 

γ2. Ελαχιστοποίηση, µεγιστοποίηση, επαναφορά, κλείσιµο, 
µετακίνηση, αλλαγή µεγέθους παραθύρων  
 
γ3. Εναλλαγή µεταξύ ανοιχτών παραθύρων  
 
γ4.Ταξινόµηση περιεχοµένων παραθύρων φακέλων  

 
δ. ∆οµή φακέλων και αρχείων 

δ1. Κατανόηση  των  οδηγών  µέσων  αποθήκευσης,  αρχείων, 
φακέλων και της ιεραρχικής δοµής των φακέλων  
 

   δ2. Πλοήγηση µεταξύ φακέλων, οδηγών µέσων αποθήκευσης 
 

  δ3. Κατανόηση της δοµής του ονόµατος των αρχείων, γνώση 

συνήθων τύπων αρχείων  
 

ε. ∆ιαχείριση φακέλων και αρχείων 
ε1. ∆ηµιουργία φακέλου και υποφακέλου 
 

ε2. Μετονοµασία φακέλων, αρχείων 
 

ε3. Επιλογή πολλαπλών φακέλων, αρχείων 
 

ε4. Μετακίνηση αρχείων, φακέλων 
 

ε5. Αντιγραφή αρχείων, φακέλων 
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ε6. ∆ιαγραφή αρχείων, φακέλων 
 

ε7. Επαναφορά αρχείων, φακέλων από τον κάδο ανακύκλωσης, 
άδειασµα του κάδου ανακύκλωσης  
 

στ.  Βοηθητικά εργαλεία 
στ1. Χρήση του εργαλείου αναζήτησης αρχείων, φακέλων 
 

στ2. Λίστα πρόσφατων εγγράφων 
 

στ3. Κατανόηση της έννοιας συµπίεσης αρχείων 
 

στ4. Συµπίεση, εξαγωγή αρχείων 
 

   στ5. Επίγνωση του τι είναι ένας ιός Η/Υ, ποιες µπορεί να είναι οι 
επιδράσεις του και τρόπων διάδοσης τους  
 

   στ6. Επίγνωση  ωφελειών,  περιορισµών  των  αντιβιοτικών 

     εφαρµογών 
 

2. ∆ιαχείριση εφαρµογών, εκτυπώσεων  
 
α. Εφαρµογές 

α1. Τερµατισµός εφαρµογής που δεν ανταποκρίνεται 
 

α2. Κατανόηση των διαδικασιών εγκατάστασης, απεγκατάστασης 

εφαρµογών λογισµικού στον Η/Υ  
 

β. Εκτυπώσεις 
β1. Εγκατάσταση εκτυπωτή στον Η/Υ  
 
β2. Επιλογή προεπιλεγµένου εκτυπωτή 
 

β3. ∆ιαχείριση  εκτυπώσεων:  Παύση,  επανεκκίνηση,  διαγραφή 
εργασιών εκτύπωσης 


