Key CERT IT Specialist
“Web Designer”
Περιγραφή: Το πρόγραµµα KeyCert - Web Designer απευθύνεται σε άτοµα ανεξαρτήτως
κοινωνικής οµάδας, ηλικίας ή επιπέδου µόρφωσης. Είναι συνολικής διάρκειας 80 ωρών
θεωρητικής και εργαστηριακής / πρακτικής διδασκαλίας και αποτελείται απο τέσσερις
εκπαιδευτικές ενότητες. (Συνιστάται η κατοχή του πιστοποιητικού KeyCert Basic).
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στοχεύει µέσα από µια ολοκληρωµένη και κατάλληλη
εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα, ο απόφοιτος (πιστοποιηµένος) να είναι σε θέση να σχεδιάσει, υλοποιήσει,
διαχειριστεί και συντηρήσει µια ολοκληρωµένη λύση ιστοσελίδας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Προφίλ Εκπαιδευόµενου: Το πρόγραµµα απευθύνεται σε οποιαδήποτε κοινωνική οµάδα
ανεξαρτήτως ηλικίας (∆εν συνίσταται σε ηλικίες κάτω των 13 χρονών) ή επιπέδου µόρφωσης
(Λόγω της φύσης του προγράµµατος, και για να αποφεύγονται οι επαναλήψεις κατα την
διάρκεια της εκπαίδευσης, συνιστάται / απαιτείται η κατοχή του πιστοποιητικού KeyCert
Basic). Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελµατικά ή
απλά για προσωπική τους ευχαρίστηση µε την ανάπτυξη προσωπικών ή εταιρικών
ιστοσελίδων για το διαδίκτυο.
Προφίλ Εκπαιδευτή: Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Προτείνεται υψηλότερη εκπαίδευση) µε εξειδίκευση στην
κατασκευή ιστοσελίδων και την επεξεργασία ψηφιακής εικόνας. Επίσης ο εκπαιδευτής θα
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ενα χρόνο εκπαιδευτικής εµπειρίας / προυπηρεσίας.
(Συνιστάται η κατοχή πιστοποιητικού Train The Trainer)
Επαγγελµατικές δυνατότητες: Ο κάτοχος της συγκεκριµένης πιστοποίησης µπορεί να
εργαστεί σε οποιαδήποτε εταιρεία / οργανισµό που διαθέτει ή κατασκευάζει ιστοσελίδες, ή
ακόµα και να εργαστεί σαν ελεύθερος επαγγελµατίας στην σχεδίαση και ανάπτυξη Web Sites.
(free-lancer)
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της συγκεκριµένης πιστοποίησης περιλαµβάνουν:
•
•
•
•
•
•

Την απόκτηση όλων των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων γύρω από το διαδίκτυο
(Ιντερνετ) και τις προσφερόµενες υπηρεσίες του καθώς επίσης και τις επιχειρησιακές
δυνατότητες που προκύπτουν.
Την απόκτηση των απαραιτήτων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται
για το σχεδιασµό – υλοποίηση ιστοσελίδων µε την χρήση προγραµµάτων ανάπτυξης
ιστοσελίδων, όπως τα Macromedia Dreamweaver και Flash,
Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων γύρω από τον τοµέα των
ιστοσελίδων και τις δυνατότητες που προκύπτουν.
Την απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων γύρω από την
ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.
Ικανοποιητική γνώση HTML
Εµπειρία στον σχεδιασµό και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου site

Επίσης θα αποκτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες:
•
•
•
•

∆ηµιουργία, επεξεργασία και διαχείριση ψηφιακών εικόνων
∆ηµιουργία και σχεδιασµό ιστοσελίδων µε την χρήση HTML (tags, tables, λίστες, links
κτλ)
∆ηµιουργία ιστοσελίδων µε την χρήση εργαλείων σχεδίασης όπως τα Macromedia
Dreamweaver και Flash
∆ηµοσίευση και παραµετροποίηση της ιστοσελίδας / ιστοχώρου στο διαδίκτυο

Εκπαιδευτικό περιεχόµενο
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Εκπαιδευτική Ενότητα (τίτλος) 1

Ώρες 2

Ώρες διδ. 3

Εργαστήρια 4

Τεχνολογίες Internet
Γλώσσα ανάπτυξης ιστοσελίδων HTML Περιβάλλον Ανάπτυξης ιστοσελίδων DreamWeaver.
Ψηφιακή Επεξεργασία εικόνας
Ανάπτυξη ιστοσελίδων µε το Macromedia Flash
I

15

5

10

20

5

15

25

5

20

20

5

15

80

20

60

Σύνολο

Η ανάλυση του εκπαιδευτικού περιεχόµενου περιέχεται στο τέλος του παρόντος.
1

Ο τίτλος της εκπαιδευτικής ενότητας.
Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα.
3
Οι ώρες θεωρητικής διδασκαλίας για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα.
4
Οι ώρες πρακτικής για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα.
2

Εξέταση: Με το πέρας των µαθηµάτων (και εντός 6 µηνών από την ολοκλήρωση της εκάστοτε
εκπαιδευτικής ενότητας) ο καταρτιζόµενος, για να πιστοποιηθεί, θα πρέπει να πάρει µέρος και
να πετύχει βαθµολογία 70% στις ηλεκτρονικές εξετάσεις των κάτωθι εκπαιδευτικών
αντικειµένων:
o
o
o
o

Τεχνολογίες Internet
HTML – DreamWeaver
Flash
Photoshop

(Ξεχωριστή εξέταση για κάθε ενότητα)
Η εξέταση κάθε εκπαιδευτικού στόχου έχει διάρκεια 45 λεπτά, και περιλαµβάνει 20 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις καλύπτουν όλο το φάσµα της διδακτές ύλης της εκάστοτε
εκπαιδευτικής ενότητας.
Πιστοποίηση: Μετά από κάθε επιτυχηµένη εξέταση για κάθε µια από τις ενότητες που
περιλαµβάνει το πρόγραµµα, ο επιτυχών λαµβάνει το ανάλογο πιστοποιητικό. Με την
απόκτηση και των τεσσάρων πιστοποιητικών, ο επιτυχών λαµβάνει την πιστοποίηση
ειδικότητας στην οποία αναγράφονται αναλυτικά και οι ενότητες.
Βιβλιογραφία: Προτεινόµενη βιβλιογραφία
•
•
•
•
•
•

“Windows XP – Βήµα Βήµα”, ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ
“E-Business”, Συγγραφέας: Frank Derfler, ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ
“Εισαγωγή στην HTML 4 για τον παγκόσµιο ιστό”, Συγγραφέας: CASTRO,
ELIZABETH, ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΘΜΟΣ.
“Οδηγός του Adobe Photoshop CS”, Συγγραφέας: ROSE C, ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ Μ.
“Εγχειρίδιο Του Macromedia Flash MX”
“Μάθετε το Dreamweaver MX 2004 σε 24 Ώρες”

Ειδικός εξοπλισµός και εργαλεία:
Για την αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνιστάται ειδικός εξοπλισµός και
εργαλεία που θα λειτουργήσουν ως βοηθητικά στοιχεία για την επίτευξη του στόχου.
Συγκεκριµένα, τόσο το εκπαιδευτικό υλικό, όσο και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για
την υλοποίηση του προγράµµατος είναι τα εξής:
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•
•
•
•
•

Εκπαιδευτικά βοηθήµατα (βιβλία, σηµειώσεις εκπαιδευτή, ασκήσεις, περιεχόµενα
ενοτήτων)
Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Οπτικοαουστικό υλικό (ψηφιακός προβολέας, προβολέας διαφανειών, CD, DVD)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ένας για κάθε καταρτιζόµενο
Εσωτερικό/Τοπικό ∆ίκτυο

Συγκεκριµένα :
Το εργαστήριο της συγκεκριµένης ειδικότητας θα πρέπει να διαθέτει υπολογιστές τελευταίων
προδιαγραφών για κάθε δύο εκπαιδευόµενους τουλάχιστον, και ύπαρξη τοπικού εξυπηρετητή
(Server) υψηλότερων προδιαγραφών. Επιπλέον το εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει σταθµό
εργασίας για τον εκπαιδευτή και τουλάχιστον ένα εκτυπωτή σε κάθε εργαστήριο. (Για την
ασφάλεια των σταθµών εργασίας και την αδιάλειπτη ροή του µαθήµατος, προτείνεται η ύπαρξη
µονάδας αδιάλειπτης παροχής ισχύος – UPS).
Όλοι οι σταθµοί εργασίας θα πρέπει να είναι συνδεδεµένοι σε τοπικό δίκτυο και να έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Ο εξοπλισµός σε υλικό (Hardware) του εργαστηρίου πρέπει να πληρεί τα διεθνή standards
ασφάλειας, εργονοµίας και ηλεκτροµαγνητικής προστασίας.
Προδιαγραφές Υλικού για τερµατικά σπουδαστών / εκπαιδευτή
Επεξεργαστής κατηγορίας Pentium 4 ή νεότερος
Minimum Μνήµη (RAM) 256 MB (Προτεινόµενη 512 ΜΒ)
Οθόνη 17’’ (προτεινόµενο, οθόνη 19’’ LCD)
Σκληρός ∆ίσκος χωρητικότητας τουλάχιστον 40 MB
Μονάδα DVD
Κάρτα ήχου – ηχεία - ακουστικά
Κάρτα γραφικών ικανοποιητικής απόδοσης (minimum ανάλυση 1027x768 24 bit)
Υποδοχές USB
Κάρτα δικτύου 100 Mbps
Εκτυπωτής
Scanner
Συνιστάται η ύπαρξη ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής (ικανοποιητικής ανάλυσης) και η
ύπαρξη TV/Radio Tuner σε ένα απο τα τερµατικά.
Προδιαγραφές Υλικού για εξυπηρετητή (Server)
2 Επεξεργαστές Pentium 4 ή Επεξεργαστής Pentium 4 διπλού πυρήνα ή Επεξεργαστής
Pentium 4 Hyper Threading
Minimum Μνήµη (RAM) 1 GB (Προτεινόµενη 2 GB)
2 Σκληροί ∆ίσκοι χωρητικότητας τουλάχιστον 80 MB σε συστοιχία RAID 1
Μονάδα DVD
Κάρτα γραφικών ικανοποιητικής απόδοσης (minimum ανάλυση 1027x768 24 bit) (προτεινόµενο
– απεικόνιση σε 2 Monitor)
Οθόνη 17’’ (προτεινόµενο, οθόνη 19’’)
Υποδοχές USB
Κάρτα δικτύου 100 Mbps (Προτεινόµενο – 2 κάρτες δικτύου 1000 Mbps).
Συνιστάται επίσης η ύπαρξη ασύρµατων καρτών δικτύου και ένα switch µε δυνατότητες
ασύρµατης δικτύωσης
Το Λογισµικό που απαιτείται στα εργαστήρια είναι:
9
9
9
9

Λογισµικό διαχείρισης του δικτύου - Windows 2000/2003 Server ή Linux Server
Web Server – Apache, IIS
Λογισµικό υποστήριξη σύνδεσης στο διαδίκτυο (Proxy) όλων των σταθµών
(Microsoft ISA Server, Squid Proxy κτλ)
Λογισµικό λειτουργικού συστήµατος Windows 2000 ή XP.
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9
9
9
9
9
9

Office automation (Ενδεικτικά MS office ή Star office ή παρόµοιο)
Βοηθητικά Εργαλεία και εφαρµογές (WinRar, Winzip, Adobe Acrobat Reader,
Antivirus, Media Player µε κατάλληλους codecs, FTP client (FlashFxp, UltraFXP),
TextPad κτλ)
Internet Explorer 7 και τουλάχιστον ενα εναλλακτικό φυλλοµετρητή (π.χ. Mozilla)
Adobe Photoshop CS (ή CS 2) – Συνιστάται και η ύπαρξη επιπλέον Plug-ins
(Kai’s, Alien skin κτλ)
Adobe (Macromedia) DreamWeaver MX 2004 ή νεότερο
Adobe (Macromedia) Flash MX 2004 ή νεότερο
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Ανάλυση Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου
Τεχνολογίες Internet
Το Ίντερνετ και ο Ιστός
Τρόπος λειτουργίας

Ιστορικά στοιχεία, η ιστορία του Ιντερνετ
Πως λειτουργεί το Ιντερνετ (διευθύνσεις IP), Πελάτες και
διακοµιστές, διευθύνσεις (DNS)

Παγκόσµιος Ιστός

World Wide Web

Φυλλοµετρητές

Φυλλοµετρητές, βασικές λειτουργίες, επιλογές (options)
ενός φυλλοµετρητή,

Πρωτόκολλα

Τα πρωτόκολλα του Ιντερνετ

Μηχανές Αναζήτησης

Μηχανές και υπηρεσίες αναζήτησης (αναλυτικά)

Μεταφορά Αρχείων

File Transfer Protocol, εφαρµογές, προγράµµατα πελάτες

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

Αποστολή-λήψη, επισυνάψεις, δωρεάν email, δηµιουργία
λογαριασµού

Ειδήσεις

Newsgroups, forums, εφαρµογές, προγράµµατα πελάτες,
RSS.

Άµεση Επικοινωνία

Προγράµµατα πελάτες για συνοµιλία (text chat, voice
chat), net meeting

Telnet

Εφαρµογές του telnet

P2P Networks

∆ίκτυα ανταλλαγής αρχείων

Ηµερολόγια χρηστών

Bogs
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HTML
Εισαγωγή στην HTML

Τι είναι η HTML, εκδόσεις, τύπος αρχείου, διακοµιστές, τι είναι τα
Tags

Markup Tags

HTML, HEAD, BODY, TITLE, Headings, Paragraphs, Lists, Rules,
Quotations

Μορφοποίηση

Bold, Italic, typewriter, emphasized etc, escape characters,

χαρακτήρων
Linking

∆ιαφορά µεταξύ absolute και relative διαδροµή - Linking σε
συγκεκριµένα sections, σε Urls, mailto

Εικόνες

Εισαγωγή εικόνων – τακτοποίηση - Εναλλακτικό κείµενο - Εικόνες
ως hyperlinks,

Παρασκήνιο

Χρήση εικόνας ως παρασκήνιο - Χρήση χρώµατος, εξωτερικών
εικόνων, ήχων & κινούµενης εικόνας

Frames

Εισαγωγή και διαµόρφωση frames

Πίνακες

Tags για πίνακες – TD, TR κτλ

CGI

Τι είναι και που χρησιµεύει

Φόρµες

Εισαγωγή στοιχείων και αποστολή στον server - Tags για φόρµες
(FORM, INPUT, SELECT, TEXT AREA),

CSS

Σε τι χρησιµεύουν – ∆οµή - Tags

Scripts και Java

Εισαγωγή στις γλώσσες scripting και την Java, ενσωµάτωση
έτοιµου κώδικα JavaScript σε αρχείο HTML

DHTML

Αναφορά στην DHTML και τις δυνατότητές της
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Περιβάλλον Ανάπτυξης ιστοσελίδων – DreamWeaver
Εισαγωγή
Βασικές έννοιες web design - Αρχιτεκτονική στατικών ιστοσελίδων
- ∆ηµιουργία τοπικού site - ∆ηµιουργία της πρώτης σελίδας και
προεπισκόπηση της - Σύνδεση µε αποµακρυσµένο διακοµιστή
Κείµενο

Εισαγωγή και µορφοποίηση κειµένου - ∆ηµιουργία παραγράφου
και λίστας - Εισαγωγή στα style sheets

Γραφικά

Εισαγωγή αρχείου εικόνας - Μορφές και ιδιότητες εικόνων Εισαγωγή και ιδιότητες αρχείων flash και shockwave - ∆ηµιουργία
αντικειµένων flash

Σύνδεσµοι

Εισαγωγή συνδέσµων - Ιδιότητες συνδέσµων και κατηγορίες
(σχετικοί και απόλυτοι, σύνδεσµοι εικόνων και προς διεύθυνση
email) - ∆ηµιουργία Image Maps

Πίνακες

Βασικές έννοιες πινάκων - Εισαγωγή πίνακα - Εισαγωγή στα layers
- Μετατροπή layers σε πίνακες και ανάποδα

Frames

Βασικές έννοιες- ∆ηµιουργία frameset - Ιδιότητες frames

Φόρµες

Βασικές έννοιες - Ρόλος τους και περιορισµοί ∆ηµιουργία φόρµας - Προσθήκη αντικειµένων φόρµας

Εισαγωγή στην χρήση

Βασικές έννοιες και χρήση Javascript Behaviors - Πιθανά

Javascript Behaviours

προβλήµατα - Στόχευση σε συγκεκριµένους browser -∆ηµιουργία
rollovers - Αλλαγή ιδιοτήτων αντικειµένων - Έλεγχος φορµών

Χρήση Assets Panel
Χρήση προτύπων

Βασικές έννοιες και δηµιουργία templates - Ορισµός
επεξεργάσιµων, επαναλαµβανόµενων και προαιρετικών περιοχών
- Ανανέωση σχεδιασµού µέσω templates - Εφαρµογή templates σε
υπάρχουσα σελίδα

Layers

Χρήση layers αντί για tables - Συνδυασµός layers και behaviors Επικάλυψη και ένθεση - Ιδιότητες layers

Συνδεσιµότητα µε βάσεις

Βασικές έννοιες - Επιλογή πλατφόρµας - ∆ηµιουργία σύνδεσης

δεδοµένων
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Ψηφιακή Επεξεργασία εικόνας – Photoshop
Θεωρία και
Θεωρία χρώµατος - Βασικές έννοιες της ψηφιακής εικόνας - Ιστορικά
Ιστορικά Στοιχεία

στοιχεία Τυπογραφίας και εξέλιξη - Αρχεία H/Y και δηµοφιλή format εικόνων Ανάλυση - Target Groups (Web, Poster, Multimedia Application)

Εισαγωγή

Γενική περιγραφή των δυνατοτήτων του προγράµµατος - Περιβάλλον
εργασίας - Άνοιγµα αρχείου εικόνας / Λήψη & τροποποίηση των
χαρακτηριστικών της - Αναίρεση & αποθήκευση αρχείου

Χρωµατικές

Πλοήγηση σε τµήµατα εικόνας - Εισαγωγή στις χρωµατικές διορθώσεις &

επεµβάσεις και

επεµβάσεις - Η έννοια της επιλογής, µέθοδοι επιλογής - Επεµβάσεις σε

διορθώσεις

τµήµατα της εικόνας - Ενδεικτική χρήση φίλτρων

Εργαλειοθήκη

Εξετάζοντας την εργαλειοθήκη - Μέθοδοι χρωµατισµού και διαγραφής Χρήση σχετικών εργαλείων και εντολών - Παλέτες options & brushes Επιλογές χρωµάτων

Εργαλείο Επιλογής

Μέθοδοι επιλογής, τροποποίηση επιλογής (µετατόπιση, κλιµάκωση,
περιστροφή, διερεύνηση, αναστροφή) - Αποθήκευση & ανάκληση επιλογής Ειδικές έννοιες - Εισαγωγή στην έννοια των layers και της διαφάνειας,
µετατροπή επιλογής σε layer, αντιγραφή & επικόλληση περιεχοµένων.

Layers

∆ουλεύοντας µε τα layers, χρωµατισµοί – ∆ιαγραφή Layer - Σχεδιαστικά
βοηθήµατα (χάρακες, πλέγµα, οδηγοί) -Τροποποίηση των περιεχοµένων του
layer (Μετατόπιση, κλιµάκωση, περιστροφή) - Χρησιµοποιώντας layers
effects.

Χρωµατισµός

Μέθοδοι χρωµατισµού, χρησιµοποιώντας ντεγκραντέ, επιλέγοντας
χρωµατικές παλέτες - ∆ηµιουργία custom brushes, χρωµατισµός µε pattern,
χρήση σχετικών φίλτρων. Χρήση Scanner και Ψηφ. Φωτογραφικής µηχανής.

Κείµενο

Γράφοντας κείµενο - Εισαγωγή κειµένου από εξωτερικό αρχείο - Το κείµενο
ως γραφικό στοιχείο - Effects κειµένου.

Τονικές ∆ιορθώσεις

Τονικές διορθώσεις εικόνας, contrast, brightness, levels, curves. Οι εντολές
quantize, threshold, invert. Εξάγοντας πληροφορίες απο το ιστόγραµµα.

Paths

Τα paths (δηµιουργία, τροποποίηση), γεµίσµατα, περιγράµµατα, και επιλογές
µε χρήση Path - Μετατροπή επιλογής σε path - Τα clipping paths

Μάσκες

H χρήση µασκών, σύνθεση µε πολλαπλές εικόνες - Η quick edit mask Παρουσίαση και χρήση φίλτρων plug-ins

Modes και formats

Εναλλαγή εικόνας στα διάφορα modes (πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα) -

εικόνας

Εξάγοντας στους διάφορους τύπους αρχείων εικόνας για χρήση στο Internet,
εκτυπώσεις, multimedia, τηλεόραση κτλ.

Κανάλια

Κανάλια: επεξεργασία σε επίπεδο καναλιών - Τα κανάλια των διάφορων
χρωµατικών µοντέλων - Τα κανάλια διαφάνειας (µασκών, επιλογών, τα alpha
channels) - Οι εντολές apply image και calculations.

Adjustment layers

Τα ρυθµιστικά στρώµατα (adjustment layers), οµαδοποίηση και συγχώνευση
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layers- Εξατοµίκευση του προγράµµατος, δηµιουργώντας χρωµατικά profiles
- Ρυθµίσεις οθόνης (gamma, white point)
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Ανάπτυξη ιστοσελίδων µε το Macromedia Flash I
Εισαγωγή
Εισαγωγή στο Macromedia Flash, Επεκτάσεις αρχείων
προγράµµατος, Σελίδα εκκίνησης
Bitmap και vector

∆ιαφορές, πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα µεταξύ Vector και bitmap

γραφικά

γραφικά

Βασικά στοιχεία

Βασικά στοιχεία του προγράµµατος, η παλέτα εργαλείων, Σκηνή –
Stage, timeline, frames και key-frames, property inspector

Layers

Προσθήκη και επεξεργασία, Motion Guide, Μάσκες

Σχεδιασµός (vector

Παλέτα σχεδιασµού - Εργαλεία (σχεδιασµού, ζωγραφικής, οπτικής και

γραφικά)

χρωµάτων)

Κείµενο

Στατικό και δυναµικό κείµενο - Κείµενο εισόδου - Links

Ήχος

Εισαγωγή αρχείων ήχου - Χρήση ήχου - Χρήση ήχου σε button και
στην κίνηση και επεξεργασία του - Streaming

Flash player

Χειρισµός του player, εξαγωγή αρχείων σε swf – ιδιότητες, απόλυτες
και σχετικές διαδροµές
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