Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς

ECDL Ενότητα 1, Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ο οδηγός αναφέρεται στις Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

1.1 Υλικό
1.1.1

Βασικές Έννοιες

1.1.1.1

Κατανόηση του όρου Υλικό (Hardware).
• Υλικό (Hardware) – Τα απτά/φυσικά εξαρτήματα που συνδέονται σ’ έναν υπολογιστή, είτε απευθείας είτε μέσω ενός δικτύου

1.1.1.2

Κατανόηση του τι είναι ένας προσωπικός υπολογιστής (personal computer). Διάκριση μεταξύ ενός επιτραπέζιου (desktop), φορητού (laptop/notebook) και υπολογιστή τύπου
tablet PC σε σχέση με τους τυπικούς χρήστες.
• Προσωπικός Υπολογιστής (Personal Computer) – Ένας υπολογιστής που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από ένα άτομο τη φορά.

1.1.1.3

Είδη Προσωπικού Υπολογιστή

Κατηγορία

Ταχύτητα

Κόστος

Τυπικοί Χρήστες

Επιτραπέζιος (Desktop) – Ένας
υπολογιστής που χωράει πάνω
στην επιφάνεια εργασίας ενός
γραφείου

Μέση χωρητικότητα του σκληρού
δίσκου περίπου 100-500 GB
Μέση μνήμη RAM στα 2 GB

Μέση ταχύτητα περίπου 1 με
3 GHz

Μέσο κόστος περίπου
€1000 και κάτω

Οικιακός
Υπάλληλος Γραφείου
Μαθητές/Φοιτητές

Φορητός (Laptop) – Ένας
μικρός, φορητός, προσωπικός
υπολογιστής που λειτουργεί είτε
με μπαταρία είτε μέσω ρεύματος
και έχει σχεδιαστεί για χρήση κατά
τη διάρκεια ταξιδιών.
Οι περισσότεροι φορητοί
υπολογιστές μπορούν να
εκτελούν το ίδιο λογισμικό και
να χρησιμοποιούν τις ίδιες
περιφερειακές συσκευές όπως και
οι επιτραπέζιοι υπολογιστές.

Μέση χωρητικότητα του σκληρού
δίσκου περίπου 100-500 GB
Μέση μνήμη RAM στα 2 GB

Μέση ταχύτητα περίπου 1 με
3 GHz

Μέσο κόστος περίπου €600

Οικιακός
Μαθητές/Φοιτητές
Υπάλληλος που μετακινείται

Tablet – Μια μικρή, φορητή
συσκευή που την κρατάμε
στο χέρι μας που συνδυάζει
υπολογιστικές δυνατότητες
με πρόσβαση στο Διαδίκτυο
(Internet)

Μέση χωρητικότητα περίπου
16-64 MB

Μέση ταχύτητα περίπου 1 με
3 GHz

Μέσο κόστος περίπου
€300 - €700

Οικιακός
Μαθητές/Φοιτητές

Αναγνώριση τυπικών φορητών ψηφιακών συσκευών χειρός όπως:
Τύπος

Χαρακτηριστικά

Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός (Personal Digital Assistant (PDA))

Χρησιμοποιείται ως προσωπική ατζέντα για οργάνωση, ενώ διαθέτει τηλεφωνικές και Διαδικτυακές δυνατότητες

Κινητό Τηλέφωνο (Cell Phone)

Χρησιμοποιείται για τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα κειμένου

Έξυπνο Τηλέφωνο (Smart Phone)

Χρησιμοποιείται για τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, περιήγηση στο Διαδίκτυο, και εργασία με
μικρές εφαρμογές

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων (Multimedia Player)

Χρησιμοποιείται για τη λήψη και αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο
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1.1.1.4

1.1.1.5

Γνώση των κύριων μερών ενός προσωπικού υπολογιστή όπως:
• Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ - Central Processing Unit (CPU)) –
Ένα σημαντικό εξάρτημα για την επεξεργασία πληροφοριών
• Είδη Μνήμης – Χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση κατά τη διεργασία
καθώς και ως μόνιμη μνήμη
• Σκληρός Δίσκος – Η κύρια μονάδα αποθήκευσης δεδομένων
• Συσκευές Εισόδου – Χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή δεδομένων ή εντολών,
όπως για παράδειγμα το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι
• Συσκευές Εξόδου – Χρησιμοποιούνται για να εμφανίσουν ή να παράγουν
τα αποτελέσματα των επεξεργασμένων δεδομένων, όπως για παράδειγμα ο
εκτυπωτής ή η οθόνη

1.1.4

Συσκευές Εισόδου, Εξόδου

1.1.4.1

Αναγνώριση μερικών κύριων συσκευών εισόδου όπως:

Αναγνώριση συνήθων θυρών εισόδου/εξόδου.
• USB (Universal Serial Bus)
• Σειριακή (Serial)
• Παράλληλη (Parallel)
• Δικτύου (Network)
• Firewire

1.1.2

Απόδοση του Η/Υ

1.1.2.1

Γνώση μερικών από τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του Η/Υ:
• Ταχύτητα (συχνότητα λειτουργίας) της ΚΜΕ (CPU) – Καθορίζει την ταχύτητα
επεξεργασίας των δεδομένων
• Μέγεθος μνήμης RAM – Καθορίζει πόσες εφαρμογές μπορούν να ανοιχθούν
ταυτόχρονα καθώς και την ταχύτητα επεξεργασίας των δεδομένων
• Κάρτα Γραφικών (Graphics card) – Καθορίζει την ταχύτητα και την ευκρίνεια των
γραφικών που προβάλλονται
• Πλήθος εφαρμογών που εκτελούνται – Όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος, τόσο
πιο αργή είναι η ταχύτητα επεξεργασίας των δεδομένων

1.1.2.2

Γνώση ότι η ταχύτητα (συχνότητας λειτουργίας) της CPU μετριέται σε
Megahertz (MHz) ή Gigahertz (GHz).
• Ταχύτητα (συχνότητα λειτουργίας) – Μπορεί να ποικίλλει από megahertz σε
gigahertz

1.1.3

Μνήμη και Αποθήκευση

1.1.3.1

Γνώση των διαφόρων τύπων της μνήμης Η/Υ, όπως: RAM (random-access
memory/μνήμη τυχαίας προσπέλασης), ROM (read-only memory/μνήμη μόνο
ανάγνωσης) και διάκριση μεταξύ τους.
• RAM – η προσωρινή μνήμη εργασίας που χάνει τα δεδομένα της όταν κλείσει ο
Η/Υ
• ROM – η μόνιμη μνήμη, μόνο για ανάγνωση (read-only), η οποία δεν χάνει τα
δεδομένα της όταν κλείσει ο Η/Υ

1.1.3.2

Γνώση των μονάδων μέτρησης χωρητικότητας αποθήκευσης:
Μονάδα
μέτρησης

Μέγεθος
0ή1

Σύγκριση με ένα bit

Byte

1024 Bits

1 χαρακτήρας

Kilobyte (KB)

1024 Bytes

½ σελίδα απλού κειμένου

Megabyte (MB)

1024 KB

700 σελίδες απλού κειμένου ή μια εικόνα/γραφικό

Gigabyte (GB)

1 024 MB

Μια εγκυκλοπαίδεια

Terabyte (TB)

1024 GB

Ένα βιβλιοπωλείο γεμάτο βιβλία
1.1.4.2

1.1.3.3

Ποντίκι

Μια συσκευή κατάδειξης που
χρησιμοποιείται για την επιλογή
αντικειμένων και για να δίνει εντολές
στον H/Y

Πληκτρολόγιο

Μια συσκευή πληκτρολόγησης που
χρησιμοποιείται επίσης και για να δίνει
εντολές στον H/Y

Ιχνόσφαιρα
(Trackball)

Μια συσκευή κατάδειξης που
χρησιμοποιείται για την επιλογή
αντικειμένων και για να δίνει εντολές στον
H/Y

Σαρωτής
(Scanner)

Μια συσκευή που αναγνωρίζει εικόνες ή/
και κείμενα και τα μετατρέπει σε ψηφιακά
δεδομένα

Πινακίδα αφής
(Touchpad)

Μια συσκευή αφής που χρησιμοποιείται για
την επιλογή αντικειμένων και για να δίνει
εντολές στον H/Y

Φωτογραφίδα
(Stylus/Light
Pen)

Μια συσκευή κατάδειξης που
χρησιμοποιείται για την επιλογή
αντικειμένων και την εισαγωγή δεδομένων
σε μια επιφάνεια αφής

Χειριστήριο
Παιχνιδιών
(Joystick)

Μια συσκευή χειρός που χρησιμοποιείται
για παιχνίδια στον υπολογιστή

Κάμερα
Διαδικτύου
(Web camera/
(webcam)

Μια βιντεοκάμερα που χρησιμοποιείται για
να παράγει ψηφιακό βίντεο στο Διαδίκτυο

Ψηφιακή
Κάμερα

Μια κάμερα που παράγει φωτογραφίες σε
ψηφιακή μορφή

Μικρόφωνο

Μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να
καταγράφει ψηφιακό ήχο στον Η/Υ

Αναγνώριση μερικών κύριων συσκευών εξόδου όπως:

Γνώση των κύριων τύπων συσκευών – μέσων αποθήκευσης δεδομένων όπως:
Μέσο
Αποθήκευσης

Περιγραφή

Εσωτερικός
σκληρός δίσκος

Ένα μη-πτητικό, τυχαίας πρόσβασης, μέσο αποθήκευσης για
ψηφιακά δεδομένα

Εξωτερικός
σκληρός δίσκος

Ένας σκληρός δίσκος που βρίσκεται εξωτερικά του Η/Υ

Δίσκος Δικτύου

Ένας δίσκος που διαμοιράζεται σε πολλούς χρήστες ενός
δικτύου

CD

Ένας οπτικός δίσκος που χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση μουσικών αρχείων (και άλλων τύπων αρχείων)

Οθόνη

Εκτυπωτής

Μια συσκευή που εκτυπώνει πληροφορίες
σε χαρτί ή σε άλλα υλικά

Ηχεία

Μια συσκευή που παράγει ηχητικά κύματα
που είναι αντιληπτά από το ανθρώπινο
αυτί

Ακουστικά
DVD

Ένας οπτικός δίσκος που χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση βίντεο (και αρχείων)
1.1.4.3

Οδηγός USB

Ένα φορητό μέσο αποθήκευσης

Κάρτα μνήμης

Μια ψηφιακή κάρτα αποθήκευσης που χρησιμοποιείται στις
φωτογραφικές μηχανές και στα κινητά τηλέφωνα

Διαδικτυακός
(online) χώρος
αποθήκευσης

Μια υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων που είναι διαθέσιμη
μέσω του Διαδικτύου (Internet)

Μια συσκευή που προβάλλει/εμφανίζει
κείμενο και γραφικά

Ένα σετ μικρό φορητών ηχείων που
«φοριούνται» πάνω από τα αυτά

Κατανόηση ότι κάποιες συσκευές είναι ταυτόχρονα συσκευές και εισόδου και
εξόδου, όπως:
• Οθόνες αφής (Touchscreens) – Μια οθόνη ευαίσθητη στην αφή που
χρησιμοποιείται και για την προβολή αλλά και για την εισαγωγή δεδομένων

1.2

Λογισμικό

1.2.1

Βασικές Έννοιες Λογισμικού

1.2.1.1

Κατανόηση του όρου λογισμικό (software).
• Εφαρμογές ή προγράμματα που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες, όπως
επεξεργασία κειμένου ή επεξεργασία γραφικών.

1.2.1.2

Κατανόηση του τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (operating system) και
αναφορά διαδεδομένων λειτουργικών συστημάτων.
• Ένα λειτουργικό σύστημα προγραμματίζει εργασίες, διαχειρίζεται την αποθήκευση
και χειρίζεται την επικοινωνία με τις άλλες συσκευές.
• Διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα: Windows, Linux, Mac OSX.
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1.2.1.3

Αναγνώριση και κατανόηση συνήθων εφαρμογών λογισμικού και των χρήσεών τους:
Επεξεργασία Κειμένου
(Word processing)
Υπολογιστικά Φύλλα
(Spreadsheet)

Υπολογισμοί με χρήση αριθμητικών δεδομένων

Βάση Δεδομένων
(Database)

Αποθήκευση, διαχείριση και οργάνωση μεγάλου
όγκου δεδομένων

Παρουσίαση
(Presentation)

1.2.1.5

Αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείο
στο Διαδίκτυο

Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
(Web Browsing)

Προβολή ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο

Επεξεργασία Εικόνας
(Photo editing)

Επεξεργασία και χειρισμός εικόνων

Διάκριση μεταξύ της έννοιας του λογισμικού λειτουργικών συστημάτων και
λογισμικού εφαρμογών.
• Ένα λειτουργικό σύστημα ελέγχει τον υπολογιστή ενώ οι εφαρμογές λογισμικού
είναι σχεδιασμένες για συγκεκριμένες εργασίες όπως η επεξεργασία κειμένου ή τα
υπολογιστικά φύλλα.

Κατανόηση του όρου Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
(Information and Communication Technology - ICT)
• ΤΠΕ (ICT) – Η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την αποθήκευση και επεξεργασία
δεδομένων με έναν οργανωμένο και κατανοητό τρόπο

1.4.1.2

Γνώση διάφορων υπηρεσιών Διαδικτύου για τους καταναλωτές όπως:
ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές
(e-banking), ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government).
• Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce) – Η αγορά αγαθών και υπηρεσιών
ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου)
• Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (e-Banking) – Διεξαγωγή τραπεζικών
δραστηριοτήτων ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου)
• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) – Πρόσβαση σε κυβερνητικούς
διαδικτυακού τόπους και χρήση τους για συγκεκριμένες δραστηριότητες

1.4.1.3

Κατανόηση του όρου ηλεκτρονική εκπαίδευση από απόσταση (e-learning).
Γνώση κάποιων χαρακτηριστικών της.
• Ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-Learning) – Ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη μάθηση
και διδασκαλία
• Χαρακτηριστικά – ευέλικτος χρόνος εκμάθησης, ευέλικτος τόπος εκμάθησης,
πολυμεσική μαθησιακή εμπειρία, αποτελεσματικότητα κόστους

1.4.1.4

Κατανόηση του όρου τηλεργασία (teleworking). Γνώση κάποιων
πλεονεκτημάτων της τηλεργασίας. Γνώση κάποιων μειονεκτημάτων της
τηλεργασίας
• Τηλεργασία (Teleworking) – επιτρέπει στους ανθρώπους να εργαστούν εκτός
γραφείου
Πλεονεκτήματα
• Μείωση ή εξάλειψη του χρόνου μετάβασης στην εργασία
• Μεγαλύτερη δυνατότητα εστίασης σ’ ένα συγκεκριμένο έργο ή εργασία
• Ευέλικτο πρόγραμμα/ωράριο εργασίας
• Μείωση του χώρου εργασίας στις επιχειρήσεις
Μειονεκτήματα
• Έλλειψη ανθρώπινης επαφής
• Περιορισμός της έμφασης στην ομαδική εργασία

1.4.2

Επικοινωνία

1.4.2.1

Κατανόηση του όρου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) – Η ανταλλαγή μηνυμάτων και αρχείων μέσω
του Διαδικτύου

1.4.2.2

Κατανόηση του όρου ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (instant messaging - IM).
• Άμεσα Μηνύματα (IM) – Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μέσω μηνυμάτων
κειμένου μέσω του Διαδικτύου

1.4.2.3

Κατανόηση του όρου Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου (Voice over Internet
Protocol - VoIP).
• Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου (VoIP) -.Επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν
μεταξύ τους, σε πραγματικό χρόνο, μέσω του Διαδικτύου

1.4.2.4

Κατανόηση του όρου τροφοδοσία ενημέρωσης δημοσιεύσεων RSS (Really
Simple Syndication – RSS feed).
• Τροφοδοσία RSS (RSS feed) - Μια διαδικτυακή μορφή τροφοδοσίας
περιεχομένου που χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση περιεχομένου που
ανανεώνεται συχνά, όπως νέα και ιστολόγια (blogs)

1.4.2.5

Κατανόηση του όρου ιστολόγιο (web log - blog).
• Ιστολόγιο (Blog) – Μια διαμοιρασμένη μορφή διαδικτυακού ημερολογίου

1.4.2.6

Κατανόηση του όρου «εκπομπή κατ’ αίτηση» (podcast).
• Εκπομή κατ’ αίτηση (Podcast) – Ψηφιακά αρχεία πολυμέσων που διατίθενται
τακτικά και μπορούν να ληφθούν μέσω μιας τροφοδοσίας RSS

1.4.3

Εικονικές Κοινωνίες

1.4.3.1

Κατανόηση του όρου συνδεδεμένη εικονική κοινότητα (online virtual
community).
• Συνδεδεμένη Εικονική Κοινότητα (Online (virtual) community) – Άτομα με κοινά
ενδιαφέρονται που αλληλεπιδρούν διαδικτυακά
Αναγνώριση παραδειγμάτων, όπως
• Ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης (social networking websites)
• Ιστοχώροι δημόσιας συζήτησης (Internet forums)
• Δωμάτια συνομιλίας (chat rooms)
• Διαδικτυακά παιχνίδια υπολογιστή (online computer games)

Περιγραφή

Διαβάζει δυνατά από την οθόνη του
υπολογιστή, για χρήστες με προβλήματα
όρασης

Μεγέθυνση οθόνης
(Screen magnifier)

Εμφανίζει μεγεθυμένο το περιεχόμενο
της οθόνης
Επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων
μέσω ενός πληκτρολογίου που
εμφανίζεται στην οθόνη

1.3

Δίκτυα

1.3.1

Τύποι Δικτύου

1.3.1.1

Κατανόηση των όρων Τοπικό Δίκτυο (Local Area Network - LAN), Ασύρματο
Τοπικό Δίκτυο (Wireless LAN - WLAN) και Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (Wide Area
Network - WAN).
• Τοπικό Δίκτυο (LAN) - Ένα δίκτυο υπολογιστών που συνδέει υπολογιστές που
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, για παράδειγμα υπολογιστές στο
ίδιο κτίριο
• Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (WLAN) - Ένα δίκτυο υπολογιστών που συνδέει
υπολογιστές μέσω υπερύθρων και άλλων ασύρματων τεχνολογιών
• Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN) - Ένα δίκτυο υπολογιστών που συνδέει
υπολογιστές που βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις, χρησιμοποιώντας
τηλεφωνικές γραμμές και δορυφορική επικοινωνία.

1.3.1.2

Κατανόηση του όρου πελάτη/διακομιστή (client/server).
• Πελάτης/Διακομιστής (Client/Server) – Η σχέση μεταξύ ενός υπολογιστή
(πελάτης/client) σ’ ένα δίκτυο ο οποίος αιτείται υπηρεσίες από ένα διακομιστή
(server)

1.3.1.3

Κατανόηση του τι είναι το Διαδίκτυο και γνώση μερικών από τις
σημαντικότερες χρήσεις – υπηρεσίες του.
• Διαδίκτυο (Internet) – Ένα παγκόσμιο δίκτυο που συνδέει εκατομμύρια
υπολογιστές (και συσκευές) σε όλον τον κόσμο
• Κύριες χρήσεις – Παροχή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Παγκόσμιος Ιστός
(World Wide Web) και Μεταφορά Αρχείων (FTP)

1.3.1.4

Κατανόηση του τι είναι το Ενδοδίκτυο (Intranet) και το Ενδοδίκτυο Εξωτερικής
Πρόσβασης (Extranet).
• Ενδοδίκτυο (Intranet) – Ένα ιδιωτικό διαδίκτυο που χρησιμοποιείται εσωτερικά
εντός ενός οργανισμού/εταιρείας
• Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης (Extranet) – Ένα ιδιωτικό διαδίκτυο που
δίνει περιορισμένη εξωτερική πρόσβαση στο ενδοδίκτυο ενός οργανισμού σε
πελάτες και προμηθευτές

1.3.2

Μεταφορά Δεδομένων

1.3.2.1

Κατανόηση των εννοιών λήψη /κατέβασμα από (downloading from) και
ανέβασμα σε (uploading to) ένα δίκτυο.
• Λήψη/Κατέβασμα (Downloading) – Η αντιγραφή ενός αρχείου ή μιας εικόνας
από μια ιστοσελίδα (τοπική αποθήκευση)
• Ανέβασμα (Uploading) – Η αντιγραφή ενός αρχείου ή μιας εικόνας από έναν
υπολογιστή σε μια ιστοσελίδα

1.3.2.5

1.4.1.1

Μεταφράζει τις φωνητικές εντολές και
χρησιμοποιείται αντί του ποντικιού και
του πληκτρολογίου

Αναγνώστης οθόνης
(Screen reader)

Απεικόνιση πληκτρολογίου στην οθόνη
(On-screen keyboard)

1.3.2.4

Ηλεκτρονικός Κόσμος

Γνώση διαθέσιμων επιλογών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του Η/Υ,
όπως:

Λογισμικό αναγνώρισης φωνής
(Voice recognition software)

1.3.2.3

ΤΠΕ στην Καθημερινή Ζωή

1.4.1

Παροχή διαδραστικού παιχνιδιού

Τύπος

1.3.2.2

1.4

Προβολή παρουσιάσεων

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(e-mail)

Παιχνίδια Υπολογιστών
(Computer games)
1.2.1.4

Δημιουργία εγγράφων κειμένου

Κατανόηση του όρου ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (transfer rate).
Κατανόηση πως μετριέται.
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (Transfer rate) – Ο ρυθμός με τον οποίο
μεταφέρονται τα δεδομένα από ή προς τη μονάδα αποθήκευσης
• Ο ρυθμός μεταφοράς μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (bits per second, bps),
kilobits ανά δευτερόλεπτο (kilobits per second, kbps), megabits ανά δευτερόλεπτο
(megabits per second, mbps)
Γνώση των διαφόρων υπηρεσιών σύνδεσης στο Διαδίκτυο: σύνδεση μέσω
τηλεφώνου (dial-up), ευρυζωνική σύνδεση (broadband):
• Σύνδεση μέσω τηλεφώνου (Dial-up Internet access) – Μια τηλεφωνική
σύνδεση μέσω τηλεφώνου μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) και
τηλεφωνικών γραμμών
• Ευρυζωνική σύνδεση (Broadband Internet access) – Μια γρήγορη σύνδεση
στο Διαδίκτυο μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής, καλωδιακού modem ή δορυφόρου
Γνώση των διάφορων επιλογών σύνδεσης στο Διαδίκτυο όπως:
• Τηλεφωνική γραμμή
• Κινητό τηλέφωνο
• Καλωδιακά
• Ασύρματα
• Δορυφορικά
Κατανόηση κάποιων χαρακτηριστικών της ευρυζωνικότητας (broadband):
• Συνεχής σύνδεση (always on)
• Σταθερό κόστος (Flat fee)
• Υψηλή ταχύτητα
• Αυξημένος κίνδυνος εισβολής

1.4.3.1

1.4.3.2

Γνώση τρόπων μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν και
να διαμοιράσουν αρχεία/περιεχόμενο στο Διαδίκτυο (share online).
• ιστολόγιο (web log - blog)
• εκπομπή κατ’ αίτηση (podcast)
• φωτογραφίες
• αποσπάσματα βίντεο και ήχου.

1.4.3.3

Γνώση της σημασίας των προληπτικών μέτρων χρήσης των δικτυακών
κοινοτήτων (online communities):
• Ρύθμιση προφίλ ως ιδιωτικού
• Περιορισμός των αναρτώμενων προσωπικών πληροφοριών
• Γνώση ότι οι αναρτώμενες πληροφορίες είναι δημόσια διαθέσιμες
• Επιφυλακτικότητα προς τους αγνώστους

1.4.4

Υγεία

1.4.4.1

Κατανόηση του όρου εργονομία (ergonomics).
• Εργονομία (Ergonomics) – Η ένταξη της άνεσης, της αποδοτικότητας και της
ασφάλειας στο σχεδιασμό του χώρου εργασίας
Αναγνώριση του ότι ο φωτισμός είναι ένας παράγοντας υγείας κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίγνωση ότι η χρήση τεχνητού φωτισμού, η
ποσότητα και η κατεύθυνση του φωτός είναι όλοι σημαντικοί παράγοντες.
• Ο Φωτισμός πρέπει να είναι αρκετά φωτεινός και να έχει τη σωστή τοποθέτηση

1.4.4.2

1.4.4.3

Κατανόηση του ότι η σωστή τοποθέτηση του υπολογιστή, του γραφείου και
της καρέκλας μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση μιας καλής στάσης
σώματος.
• Η Σωστή στάση σώματος, σε σχέση με τον υπολογιστή, το γραφείο, την καρέκλα
που χρησιμοποιείται, ελαχιστοποιεί την κακή στάση του σώματος.

1.4.4.4

Αναγνώριση τρόπων εξασφάλισης της ευεξίας ενός χρήστη υπολογιστή κατά
τη χρήση του όπως:
• Να κάνει συχνά διατάσεις
• Συχνά διαλείμματα
• Χρήση χαλαρωτικών τεχνικών για τα μάτια.

1.4.5

Περιβάλλον

1.4.5.1

Γνώση της δυνατότητας ανακύκλωσης των εξαρτημάτων ενός Η/Υ, των
μελανοδοχείων εκτυπωτών και του χαρτιού.
• Το χαρτί και τα μελανοδοχεία των εκτυπωτών πρέπει να ανακυκλώνονται.

1.4.5.2

Γνώση των επιλογών εξοικονόμησης ενέργειας:
• Εφαρμογή ρυθμίσεων για να σβήνει αυτόματα η οθόνη
• Αυτόματη αναστολή λειτουργίας του υπολογιστή
• Κλείσιμο του υπολογιστή
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1.5

Ασφάλεια

1.5.1

Ταυτοποίηση /Αυθεντικοποίηση/ Εξακρίβωση Στοιχείων

1.5.1.1

Κατανόηση ότι για λόγους ασφαλείας οι χρήστες πρέπει να έχουν ένα όνομα
χρήστη (user name - ID) και έναν κωδικό ασφαλείας (password) για να
συνδεθούν σ’ έναν υπολογιστή.
• Ένα όνομα χρήστη (user name) και ένας κωδικός ασφαλείας (password)
χρειάζονται πάντα για την ασφαλή σύνδεση μας σ’ έναν ασφαλή υπολογιστή.

1.5.1.2

Γνώση καλών πολιτικών διαχείρισης κωδικών πρόσβασης όπως:
• Μη κοινοποίηση του κωδικού πρόσβασης
• Τακτική αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
• Χρήση κωδικού πρόσβασης με ικανό μέγεθος/πλήθος ψηφίων
• Επαρκής ανάμειξη γραμμάτων και αριθμών

1.5.2

Ασφάλεια Δεδομένων

1.5.2.1

Κατανόηση της σημασίας ύπαρξης αντιγράφων ασφαλείας εκτός του χώρου
όπου υπάρχουν τα αρχικά αρχεία.
• Η ύπαρξη μιας σειράς αντιγράφων ασφαλείας εκτός του χώρου όπου υπάρχουν
τα αρχικά αρχεία είναι σημαντική σε περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξουν
απρόβλεπτα προβλήματα δικτύου (network), υλικού (hardware) ή λογισμικού
(software)

1.5.2.2

Κατανόηση του τι είναι ένα Τείχος Προστασίας (firewall).
• Τείχος Προστασίας (Firewall) – Ένα σύστημα ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για
την προστασία ενός δικτύου από εξωτερικές απειλές (εισβολές)

1.5.2.3

Γνώση τρόπων αποτροπής υποκλοπής δεδομένων όπως:
• Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης
• Κλείδωμα του υπολογιστή και του υλικού μέσω καλωδίου ασφαλείας (security
cable)

1.5.3

Ιοί Η/Υ

1.5.3.1

Κατανόηση του όρου ιός υπολογιστών (computer virus).
• Προγράμματα που εισβάλουν στον υπολογιστή και μολύνουν τα αρχεία του και
μπορούν να προκαλέσουν βλάβη

1.5.3.2

Επίγνωση του πώς οι ιοί μπορούν να εισέλθουν σ’ έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή.
• Οι ιοί μπορούν να εισέλθουν σ’ έναν Η/Υ μέσω:
• Μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αρχείων συνημμένων σε μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Αρχεία που λαμβάνονται (download) από το Διαδίκτυο (Internet)
• Πλοήγηση σε άγνωστες ιστοσελίδες
• Εγκατάσταση άγνωστου λογισμικού από δισκέτα, δίσκο ή CD
Γνώση των μέτρων προστασίας κατά των ιών και της σημασίας της τακτικής
ενημέρωσης των αντιβιοτικών λογισμικών (anti-virus software).
• Χρησιμοποιείτε λογισμικό προστασίας κατά των ιών (anti-virus software) για
να απομακρύνεται ή να απομονώσετε τους ιούς.
• Ενημερώνετε το λογισμικό προστασίας κατά των ιών (anti-virus software) τακτικά
για να μπορείτε να εντοπίζετε νέους ιούς/μολύνσεις.

1.5.3.3

1.6

Νομοθεσία

1.6.1

Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright)

1.6.1.1

Κατανόηση του όρου Πνευματικά Δικαιώματα (copyright).
• Ο νόμος για τα Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright) δηλώνει ότι είναι παράνομο
να αντιγράφεται και να κατανέμεται το λογισμικό χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτου/
κατασκευαστή του.

1.6.1.2

Γνώση του πώς αναγνωρίζεται το νόμιμο λογισμικό (licensed software):
• Ελέγχοντας τον Κωδικό Αναγνώρισης Προϊόντος (Product ID)
• Δήλωση/εγγραφή προϊόντος (product registration), έλεγχος εγγραφής προϊόντος
• Προβολή της άδειας χρήσης λογισμικού (software licence)

1.6.1.3

Κατανόηση του όρου άδεια χρήσης τελικού χρήστη (end-user license
agreement - EULA).
• Μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του αγοραστή του λογισμικού και του
κατασκευαστή του λογισμικού

1.6.1.4

Κατανόηση των όρων διανεμόμενο λογισμικό περιορισμένης χρήσης
(shareware), ελεύθερο λογισμικό (freeware) και ανοικτό λογισμικό (open
source).
• Διανεμόμενο Λογισμικό Περιορισμένης Χρήσης (Shareware) – Λογισμικό με
πνευματικά δικαιώματα που διαμοιράζεται συνήθως σε μια βάση δοκιμής πριν την
αγορά
• Ελεύθερο Λογισμικό (Freeware) – Δωρεάν λογισμικό με πνευματικά δικαιώματα
• Ανοικτό Λογισμικό (Open source) – Δωρεάν λογισμικό που διαθέτει και τον
κώδικά του

1.6.2

Προστασία Δεδομένων (Data Protection)

1.6.2.1

Αναγνώριση των κύριων σκοπών της νομοθεσίας ή των συμβάσεων περί της
προστασίας δεδομένων:
• Να προστατεύονται τα δικαιώματα όσων αφορούν τα δεδομένα (data subject υποκείμενο των δεδομένων)
• Να παρατίθενται οι ευθύνες του διαχειριστή των δεδομένων (data controller)

1.6.2.2

Αναγνώριση των κύριων δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων για όποιον
αφορούν τα δεδομένα (data subject - υποκείμενο των δεδομένων) στην
ΕΛΛΑΔΑ.
• Τα δικαιώματα ποικίλουν ανάλογα με την κάθε χώρα.
Για την Ελλάδα ισχύει ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, ο οποίος εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Συνοπτικά, οι νόμοι που υπάρχουν για να προστατεύονται
τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι οι παρακάτω:
• Τα δεδομένα πρέπει να επεξεργάζονται δίκαια και νόμιμα.
• Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για συγκεκριμένους και θεμιτούς σκοπούς για
τους οποίους θα επεξεργαστούν.
• Τα δεδομένα πρέπει να είναι σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο επεξεργάζονται
• Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και όπου χρειάζεται να ενημερώνονται
• Οι ελεγκτές στοιχείων πρέπει να παρέχουν λογικά μέτρα προς τα υποκείμενα των
δεδομένων και να διορθώνουν, διαγράφουν ή αποκαθιστούν τα λάθος δεδομένα.
• Οποιαδήποτε στοιχεία που προσδιορίζουν τα άτομα θα πρέπει να διατηρούνται
μόνο όσο είναι απαραίτητα.
• Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία δηλώνει ότι κάθε κράτος πρέπει να παρέχει έναν ή
περισσότερους επόπτες ώστε να επιβλέπουν τη σωστή χρήση της οδηγίας. Κύρια
ευθύνη της εποπτικής αρχής είναι να υπάρχει ενημερωμένος δημόσιος κατάλογος
ώστε το ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα ονόματα των ελεγκτών και τον
τύπο επεξεργασίας των δεδομένων.
• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία
προστασίας δεδομένων, μόνο το άτομο στο οποίο ανήκουν τα προσωπικά
δεδομένα έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει τη διατήρηση των προσωπικών
του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης ή της διαγραφής
ανακριβών ή λανθασμένων δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφερθείτε στο www.dpa.gr

1.6.2.3

Αναγνώριση των κύριων ευθυνών προστασίας για τους διαχειριστές
δεδομένων (data controller) στην ΕΛΛΑΔΑ.
Ο Νόμος 2472/1997 δίνει δικαιώματα έναντι όλων όσων τηρούν και επεξεργάζονται
προσωπικά δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά είναι:
• Το δικαίωμα ενημέρωσης: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενημερώνει για
τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει
την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, το σκοπό για τον οποίο συλλέγει και
επεξεργάζεται τα δεδομένα, καθώς και ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων
αυτών. (αρ. 11, Ν. 2472/1997)
• Το δικαίωμα πρόσβασης: Ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν προσωπικά
δεδομένα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας.
Συγκεκριμένα έχει δικαίωμα να ζητάει και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή,
πληροφορίες για τα δεδομένα που τον αφορούν, όπως τη φύση τους, την
προέλευση τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους. Για
να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης ξεκινά στέλνοντας μια συστημένη επιστολή
στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Κρατάει αντίγραφο της επιστολής, την ταχυδρομική
απόδειξη, και απάντηση/εις που τυχόν θα στείλουν.
• Το δικαίωμα αντίρρησης: Ο πολίτης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με
αίτημα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να ζητήσει τη διόρθωση ή διαγραφή
των προσωπικών του δεδομένων.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (και
3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και ειδικότερα:
• Να συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο.
• Να επεξεργάζεται τα απαραίτητα μόνο προσωπικά δεδομένα για το/τους σκοπό/
ούς που έχει γνωστοποιήσει.
• Να φροντίζει τα δεδομένα να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
• Να διατηρεί τα δεδομένα μόνο για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την
πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους.
• Να επιλέγει για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας πρόσωπα με αντίστοιχα
επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς
τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
• Να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των
δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή
αθέμιτης επεξεργασίας.
• Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό του υπεύθυνου από πρόσωπο μη
εξαρτώμενο από αυτόν, να πραγματοποιεί τη σχετική ανάθεση εγγράφως.
• Να σέβεται τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των
υποκειμένων.
• Να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αρχή (γνωστοποίηση,
λήψη άδειας).
• Να ενημερώνεται για τις Αποφάσεις, Οδηγίες, Συστάσεις της Αρχής που τον
αφορούν.
• Καταστροφή προσωπικών δεδομένων που δεν χρειάζονται πλέον από την
επιχείρηση.
• Ειδοποίηση των προσώπων που αφορούν τα δεδομένα (data subjects) σε
περίπτωση που τα δεδομένα τους αποκτηθούν με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.
• Εφαρμογή εύλογων μέτρων ασφαλείας κατά την αποθήκευση των δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής των προσωπικών μας δεδομένων έχει το
δικαίωμα να δημοσιεύσει ή παρέχει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν έχει τη
δική μας σύμφωνη γνώμη!
Για περισσότερες πληροφορίες αναφερθείτε στο www.dpa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το www.ecdl.gr

© 2011, Ίδρυμα ECDL. Αυτός ο Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψηφίους ως βοήθεια προετοιμασίας για τη συγκεκριμένη ενότητα του ECDL. To Ίδρυμα ECDL σε καμιά περίπτωση δεν
εγγυάται πως η χρήση του συγκεκριμένου οδηγού θα εξασφαλίσει την επιτυχία στην εξέταση.

