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Δπεξεπγαζία Κειμένος, Πποσωπημένο Δπίπεδο (AM3) 

Αθνινπζεί ε Δμεηαζηέα Ύιε (Syllabus) γηα ηελ Δλόηεηα ΑΜ3 - Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, 
Πξνρωξεκέλν Δπίπεδν, πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην επίπεδν γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ 
πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο εμεηάζεηο ηεο ελόηεηαο.  Η Δμεηαζηέα Ύιε γηα ηελ ελόηεηα ΑΜ3, 
επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλώζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αληίζηνηρε 
ελόηεηα 3 ηεο εμεηαζηέαο ύιεο ECDL / ICDL Δλόηεηα 3, Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ.  Ο 
πξνζδηνξηζκόο Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Πξνρωξεκέλν Δπίπεδν, ππνδειώλεη όηη ν 
ππνςήθηνο θαηέρεη ήδε ην ζύλνιν ησλ δεμηνηήησλ θαη έρεη αθνκνηώζεη ηηο γλώζεηο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα 3 ηνπ ECDL / ICDL. 

ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ 

Η ελόηεηα Δπεξεπγαζία Κειμένος, Πποσωπημένο Δπίπεδο, απαηηεί από ηνλ ππνςήθην 
λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη έγγξαθα 
πνπ θξίλνληαη ζαλ απνηέιεζκα πξνρσξεκέλεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. 

Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Δθαξκόδεη πξνρσξεκέλεο ηερληθέο κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ, παξαγξάθνπ, ζηειώλ 
θαη πίλαθα θαζώο θαη λα κεηαηξέπεη θείκελν ζε πίλαθα θαη αληίζηξνθα. 

 Δξγάδεηαη κε ιεηηνπξγίεο αλαθνξάο όπσο ππνζεκεηώζεηο, ζεκεηώζεηο ηέινπο θαη 
ιεδάληεο θαζώο θαη λα δεκηνπξγεί πίλαθεο πεξηερνκέλσλ, επξεηήξηα θαη αλαθνξέο. 

 Βειηηώλεη ηελ παξαγσγηθόηεηα ρξεζηκνπνηώληαο πεδία, θόξκεο θαη πξόηππα. 

 Δθαξκόδεη πξνρσξεκέλεο ηερληθέο ζπγρώλεπζεο αιιεινγξαθίαο θαη λα εξγάδεηαη 
κε ιεηηνπξγίεο απηνκαηηζκνύ όπσο καθξνεληνιέο. 

 Υξεζηκνπνηεί ιεηηνπξγίεο ζύλδεζεο θαη ελζσκάησζεο δεδνκέλσλ. 

 Αλαζεσξεί έγγξαθα, λα επεμεξγάδεηαη θνηλόρξεζηα έγγξαθα ζε ζπλεξγαζία κε 
άιινπο λα εθαξκόδεη ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο, θαζώο θαη λα εξγάδεηαη κε 
πξσηεύνληα θαη δεπηεξεύνληα έγγξαθα.   

 Δξγάδεηαη κε πδαηνγξαθήκαηα, ελόηεηεο, θεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα ζ’ έλα έγγξαθν. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ  ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

AM3.1 Μοπθοποίηζη  AM3.1.1 Κείκελν  AM3.1.1.1  Δθαξκνγή επηινγώλ 
αλαδίπισζεο θεηκέλνπ ζε 
γξαθηθά αληηθείκελα (εηθόλα, 
ζρήκα, γξάθεκα, δηάγξακκα, 
αληηθείκελν ζρεδίαζεο), πίλαθεο. 

    AM3.1.1.2  Υξήζε επηινγώλ εύξεζεο θαη 
αληηθαηάζηαζεο όπσο:  
κνξθνπνηήζεηο θεηκέλνπ, ζεκάδηα 
παξαγξάθνπ, αιιαγέο ζειίδσλ. 

    AM3.1.1.3  Υξήζε επηινγώλ εηδηθήο 
επηθόιιεζεο:  κνξθνπνηεκέλν 
θείκελν, θείκελν ρσξίο 
κνξθνπνίεζε. 

  AM3.1.2 Παξάγξαθνη  AM3.1.2.1  Δθαξκνγή δηάζηηρνπ κεηαμύ 
παξαγξάθσλ:  ηνπιάρηζηνλ, 
αθξηβώο/πξνθαζνξηζκέλν, 
πνιιαπιό/αλαινγηθό. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ  ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

    AM3.1.2.2  Δθαξκνγή, απαινηθή επηινγώλ 
ζειηδνπνίεζεο παξαγξάθνπ.  

    AM3.1.2.3  Δθαξκνγή, ηξνπνπνίεζε 
αξηζκεκέλεο δηάξζξσζεο ζε 
ιίζηεο πνιιαπιώλ επηπέδσλ. 

  AM3.1.3 ηπι  AM3.1.3.1  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, 
ελεκέξσζε ελόο ζηπι ραξαθηήξα. 

    AM3.1.3.2  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, 
ελεκέξσζε ελόο ζηπι 
παξαγξάθνπ. 

  AM3.1.4 ηήιεο  AM3.1.4.1  Γεκηνπξγία πνιύζηειεο δηάηαμεο 
ζ' έλα έγγξαθν.  Σξνπνπνίεζε 
ηνπ πιήζνπο ησλ ζηειώλ ζε κηα 
πνιύζηειε δηάηαμε. 

    AM3.1.4.2  Σξνπνπνίεζε πιάηνπο θαη 
απόζηαζεο ζηειώλ.  Δηζαγσγή, 
απαινηθή γξακκώλ κεηαμύ ησλ 
ζηειώλ. 

    AM3.1.4.3  Δηζαγσγή, δηαγξαθή αιιαγήο 
(δηαθνπήο) ζηήιεο. 

  AM3.1.5 Πίλαθεο  AM3.1.5.1  Δθαξκνγή απηόκαηεο 
κνξθνπνίεζεο/ζηπι πίλαθα. 

    AM3.1.5.2  πγρώλεπζε, δηαίξεζε θειηώλ 
ελόο πίλαθα. 

    AM3.1.5.3  Μεηαηξνπή πεξηζσξίσλ, 
ζηνίρηζεο, θαηεύζπλζεο θεηκέλνπ 
ελόο θειηνύ. 

    AM3.1.5.4  Απηόκαηε επαλάιεςε 
γξακκήο/ώλ ελόο πίλαθα ζηελ 
αξρή θάζε ζειίδαο ηνπ εγγξάθνπ. 

    AM3.1.5.5  Απνδνρή, απνηξνπή δηαίξεζεο 
πίλαθα κεηαμύ ζειίδσλ ηνπ 
εγγξάθνπ. 

    AM3.1.5.6  Σαπηόρξνλε ηαμηλόκεζε ησλ 
πεξηερνκέλσλ ελόο πίλαθα θαηά 
κία ζηήιε, θαηά πνιιαπιέο 
ζηήιεο. 

    AM3.1.5.7  Μεηαηξνπή νξηνζεηεκέλνπ 
θεηκέλνπ ζε πίλαθα. 

    AM3.1.5.8  Μεηαηξνπή πίλαθα ζε θείκελν. 

AM3.2 Αναθοπέρ  AM3.2.1 Λεδάληεο, 
Τπνζεκεηώζεηο θαη 
εκεηώζεηο ηέινπο 

 AM3.2.1.1  Πξνζζήθε ιεδάληαο από πάλσ, 
από θάησ, ζε έλα γξαθηθό 
αληηθείκελν ή πίλαθα. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ  ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

    AM3.2.1.2  Πξνζζήθε, δηαγξαθή ιεδάληαο. 

    AM3.2.1.3  Αιιαγή κνξθήο αξίζκεζεο κηαο 
ιεδάληαο. 

    AM3.2.1.4  Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε 
ππνζεκεηώζεσλ, ζεκεηώζεσλ 
ηέινπο. 

    AM3.2.1.5  Μεηαηξνπή κηαο ππνζεκείσζεο 
ζε κηα ζεκείσζε ηέινπο.  
Μεηαηξνπή κηαο ζεκείσζεο 
ηέινπο ζε ππνζεκείσζε. 

  AM3.2.2 Πίλαθεο Αλαθνξάο 
θαη Δπξεηήξηα 

 AM3.2.2.1  Γεκηνπξγία, ελεκέξσζε ελόο 
πίλαθα πεξηερνκέλσλ βάζεη 
ζπγθεθξηκέλσλ ζηπι θαη κνξθώλ 
επηθεθαιίδσλ. 

    AM3.2.2.2  Γεκηνπξγία, ελεκέξσζε ελόο 
πίλαθα εηθόλσλ βάζεη 
ζπγθεθξηκέλσλ ζηπι θαη κνξθώλ 
επηθεθαιίδσλ. 

    AM3.2.2.3  ήκαλζε θαηαρώξεζεο 
επξεηεξίνπ:  θύξηα, δεπηεξεύνπζα 
θαηαρώξεζε.  Γηαγξαθή 
θαηαρώξεζεο επξεηεξίνπ. 

    AM3.2.2.4  Γεκηνπξγία, ελεκέξσζε 
επξεηεξίνπ βάζεη θαηαρσξήζεσλ 
επξεηεξίνπ. 

  AM3.2.3 ειηδνδείθηεο θαη 
Αλαθνξέο 

 AM3.2.3.1  Δηζαγσγή, δηαγξαθή ζειηδνδείθηε. 

    AM3.2.3.2  Γεκηνπξγία, δηαγξαθή αλαθνξάο:  
αληηθείκελν ιίζηαο, επηθεθαιίδα, 
ζειηδνδείθηε, ζρήκα, πίλαθα. 

    AM3.2.3.3  Πξνζζήθε αλαθνξάο ζε κηα 
θαηαρώξεζε επξεηεξίνπ. 

AM3.3 Βεληίωζη 
Παπαγωγικόηηηαρ 

 AM3.3.1 Υξήζε πεδίωλ  AM3.3.1.1  Δηζαγσγή, δηαγξαθή πεδίσλ 
όπσο:  ζπγγξαθέαο, όλνκα θαη 
ζέζε αξρείνπ, κέγεζνο αξρείνπ, 
πξνζαξκνζκέλν πεδίν 
ζπκπιήξσζεο. 

    AM3.3.1.2  Δηζαγσγή πεδίνπ αζξνίζκαηνο ζ' 
έλαλ πίλαθα. 

    AM3.3.1.3  Αιιαγή κνξθήο αξηζκεηηθνύ 
πεδίνπ. 

    AM3.3.1.4  Κιείδσκα, μεθιείδσκα, 
ελεκέξσζε ελόο πεδίνπ. 



Copyright © 2008 ECDL Foundation  Ref: SL_AM3_Syl2.0_v1 Page 9 of 33 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ  ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

  AM3.3.2 Φόξκεο, Πξόηππα  AM3.3.2.1  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε κηαο 
θόξκαο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 
δηαζέζηκεο επηινγέο πεδίσλ:  
πιαίζην θεηκέλνπ, πιαίζην 
επηθύξσζεο, πιαίζην ιίζηαο 
επηινγώλ. 

    AM3.3.2.2  Πξνζζήθε θεηκέλνπ βνήζεηαο ζ' 
έλα πεδίν θόξκαο:  εκθαλίδεηαη 
ζηε γξακκή θαηάζηαζεο, 
ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηνπ 
πιήθηξνπ Βνήζεηαο F1. 

    AM3.3.2.3  Πξνζηαζία, θαηάξγεζε 
πξνζηαζίαο κηαο θόξκαο. 

    AM3.3.2.4  Σξνπνπνίεζε ελόο πξνηύπνπ. 

  AM3.3.3 πγρώλεπζε 
Αιιεινγξαθίαο 

 AM3.3.3.1  Σξνπνπνίεζε, ηαμηλόκεζε ιίζηαο 
παξαιεπηώλ ζε κηα ζπγρώλεπζε 
αιιεινγξαθίαο. 

    AM3.3.3.2  Δηζαγσγή πεδίσλ εξσηήκαηνο 
ζπλζήθεο (if…then…else). 

    AM3.3.3.3  πγρώλεπζε ελόο εγγξάθνπ, κε 
δεδνκέλα ή αξρείν πξνέιεπζεο 
δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηώληαο 
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

  AM3.3.4 ύλδεζε, 
Δλζωκάηωζε 

 AM3.3.4.1  Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε, 
απαινηθή κηαο ππεξ-ζύλδεζεο. 

    AM3.3.4.2  ύλδεζε δεδνκέλσλ ζ' έλα 
έγγξαθν, εθαξκνγή θαη εκθάληζε 
σο αληηθείκελν, εηθνλίδην. 

    AM3.3.4.3  Δλεκέξσζε, θαηάξγεζε ελόο 
ζπλδέζκνπ. 

    AM3.3.4.4  Δλζσκάησζε δεδνκέλσλ ζ' έλα 
έγγξαθν σο αληηθείκελν. 

    AM3.3.4.5  Σξνπνπνίεζε, δηαγξαθή 
ελζσκαησκέλσλ δεδνκέλσλ. 

  AM3.3.5 Απηνκαηηζκόο  AM3.3.5.1  Δθαξκνγή επηινγώλ απηόκαηεο 
κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ. 

    AM3.3.5.2  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, 
δηαγξαθή θαηαρσξήζεσλ 
απηόκαηεο δηόξζσζεο θεηκέλνπ. 

    AM3.3.5.3  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, 
δηαγξαθή θαηαρσξήζεσλ 
απηόκαηνπ θεηκέλνπ. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ  ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

    AM3.3.5.4  Καηαγξαθή απιήο καθξνεληνιήο 
όπσο:  αιιαγή δηάηαμεο ζειίδαο, 
εηζαγσγή πίλαθα κε 
επαλαιακβαλόκελε επηθεθαιίδα, 
εηζαγσγή πεδίσλ ζηελ θεθαιίδα, 
ζην ππνζέιηδν ελόο εγγξάθνπ. 

    AM3.3.5.5  Δθηέιεζε καθξνεληνιήο. 

    AM3.3.5.6  Αληηζηνίρηζε καθξνεληνιήο ζε 
πξνζαξκνζκέλν θνπκπί κηαο 
γξακκήο εξγαιείσλ. 

AM3.4 Ομαδική 
Δπεξεπγαζία 

 AM3.4.1 Παξαθνινύζεζε θαη 
Αλαζεώξεζε 

 AM3.4.1.1  Δλεξγνπνίεζε, απελεξγνπνίεζε 
παξαθνινύζεζεο αιιαγώλ.  
Παξαθνινύζεζε αιιαγώλ ζ' έλα 
έγγξαθν ρξεζηκνπνηώληαο κηα 
ζπγθεθξηκέλε πξνβνιή. 

    AM3.4.1.2  Απνδνρή, απόξξηςε αιιαγώλ ζ' 
έλα έγγξαθν. 

    AM3.4.1.3  Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε, 
δηαγξαθή, εκθάληζε, απόθξπςε 
ζρνιίσλ/ζεκεηώζεσλ. 

    AM3.4.1.4  ύγθξηζε θαη ζπγρώλεπζε 
εγγξάθσλ. 

  AM3.4.2 Πξωηεύνλ Έγγξαθν  AM3.4.2.1  Γεκηνπξγία λένπ πξσηεύνληνο 
(master) εγγξάθνπ κέζσ ηεο 
δεκηνπξγίαο δεπηεξεπόλησλ 
εγγξάθσλ βαζηζκέλσλ ζε ζηπι 
επηθεθαιίδσλ. 

    AM3.4.2.2  Πξνζζήθε/θαηάξγεζε ελόο 
δεπηεξεύνληνο εγγξάθνπ ζε/από 
έλα πξσηεύνλ έγγξαθν. 

    AM3.4.2.3  Υξήζε επηινγώλ πινήγεζεο ζε 
πξνβνιή δηάξζξσζεο:  
πξνβηβαζκόο (promote), 
ππνβηβαζκόο (demote), αλάπηπμε 
(expand), ζύκπηπμε (collapse), 
κεηαθίλεζε επάλσ, κεηαθίλεζε 
θάησ. 

  AM3.4.3 Αζθάιεηα  AM3.4.3.1  Δθαξκνγή, απαινηθή πξνζηαζίαο 
κε θσδηθό πξόζβαζεο ζ' έλα 
έγγξαθν:  γηα άλνηγκα, γηα 
ηξνπνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ.  

    AM3.4.3.2  Πξνζηαζία εγγξάθνπ έηζη ώζηε λα 
επηηξέπνληαη κόλν νη αιιαγέο κε 
παξαθνινύζεζε αιιαγώλ ή ε 
εηζαγσγή ζρνιίσλ. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ  ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

AM3.5 Πποεηοιμαζία 
Δκηύπωζηρ 

 AM3.5.1 Δλόηεηεο  AM3.5.1.1  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, 
δηαγξαθή αιιαγώλ ελνηήησλ ζ' 
έλα έγγξαθν. 

    AM3.5.1.2  Σξνπνπνίεζε πξνζαλαηνιηζκνύ 
ζειίδαο, θαηαθόξπθεο ζηνίρηζεο 
ζειίδαο, ησλ πεξηζσξίσλ 
ελνηήησλ ελόο εγγξάθνπ. 

  AM3.5.2 Γηάηαμε εγγξάθνπ  AM3.5.2.1  Δθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ 
θεθαιίδσλ θαη ππνζέιηδσλ ζηηο 
ελόηεηεο, ζηελ πξώηε ζειίδα, ζηηο 
κνλέο θαη ηηο δπγέο ζειίδεο ελόο 
εγγξάθνπ. 

    AM3.5.2.2  Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε, 
απαινηθή πδαηνγξαθήκαηνο από 
έλα έγγξαθν. 
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ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ (SYLLABUS) 
 

Δνόηηηα ΑΜ4  
Τπολογιζηικά Φύλλα, Πποσωπημένο Δπίπεδο 
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Τπολογιζηικά Φύλλα, Πποσωπημένο Δπίπεδο (AM4) 

Αθνινπζεί ε Δμεηαζηέα Ύιε (Syllabus) γηα ηελ Δλόηεηα ΑΜ4 – Τπνινγηζηηθά Φύιια, 
Πξνρωξεκέλν Δπίπεδν, πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην επίπεδν γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ 
πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο εμεηάζεηο ηεο ελόηεηαο.  Η Δμεηαζηέα Ύιε γηα ηελ ελόηεηα ΑΜ4, 
επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλώζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αληίζηνηρε 
ελόηεηα 4 ηεο εμεηαζηέαο ύιεο ECDL / ICDL Δλόηεηα 4, Τπνινγηζηηθά Φύιια.  Ο 
πξνζδηνξηζκόο Τπνινγηζηηθά Φύιια, Πξνρωξεκέλν Δπίπεδν, ππνδειώλεη όηη ν 
ππνςήθηνο θαηέρεη ήδε ην ζύλνιν ησλ δεμηνηήησλ θαη έρεη αθνκνηώζεη ηηο γλώζεηο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα 4 ηνπ ECDL / ICDL. 

ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ 

Η ελόηεηα Τπολογιζηικά Φύλλα, Πποσωπημένο επίπεδο, απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή ππνινγηζηηθώλ θύιισλ γηα λα δεκηνπξγήζεη θύιια 
εξγαζίαο πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ. 

Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Δθαξκόδεη πξνρσξεκέλεο επηινγέο κνξθνπνίεζεο, όπσο ε κνξθνπνίεζε ππό 
όξνπο θαη ε δεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ αξηζκεηηθώλ κνξθώλ θαζώο θαη λα 
ρεηξίδεηαη βηβιία εξγαζίαο. 

 Υξεζηκνπνηεί ζπλαξηήζεηο ζρεηηθέο κε ινγηθέο, ζηαηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 
καζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ππνινγηζκνύο. 

 Γεκηνπξγεί γξαθήκαηα θαη λα εθαξκόδεη πξνρσξεκέλεο ηερληθέο κνξθνπνίεζήο 
ηνπο. 

 Δξγάδεηαη κε πίλαθεο θαη ιίζηεο θαζώο θαη λα αλαιύεη, λα θηιηξάξεη θαη λα ηαμηλνκεί 
δεδνκέλα.  Δπίζεο, λα δεκηνπξγεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζελάξηα. 

 Δπηθπξώλεη θαη λα ειέγρεη ηα ζηνηρεία ησλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ. 

 Βειηηώλεη ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ νλνκάδνληαο πεξηνρέο θαη ρξεζηκνπνηώληαο 
καθξνεληνιέο θαη πξόηππα. 

 Υξεζηκνπνηεί ηε ζύλδεζε θαη ηελ ελζσκάησζε αληηθεηκέλσλ θαζώο θαη ηηο 
ιεηηνπξγίεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ ελζσκάησζε δεδνκέλσλ. 

 Αλαζεσξεί ππνινγηζηηθά θύιια, λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ρξήζηεο ζε 
θνηλόρξεζηα βηβιία εξγαζίαο θαη λα εθαξκόδεη ηηο ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο ησλ 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  
ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 
 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

AM4.1 Μοπθοποίηζη  AM4.1.1 Κειηά  AM4.1.1.1  Δθαξκνγή απηόκαηεο 
κνξθνπνίεζεο/πίλαθα ζε πεξηνρή 
θειηώλ. 

    AM4.1.1.2  Δθαξκνγή κνξθνπνίεζεο ππό όξνπο 
βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ θειηώλ. 

    AM4.1.1.3  Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή 
πξνζαξκνζκέλσλ αξηζκεηηθώλ 
κνξθώλ. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  
ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 
 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

  AM4.1.2 Φύιια Δξγαζίαο  AM4.1.2.1  Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε θύιισλ 
εξγαζίαο κεηαμύ βηβιίσλ εξγαζίαο. 

    AM4.1.2.2  Γηαίξεζε παξαζύξνπ.  Μεηαθίλεζε, 
θαηάξγεζε πιαηζίνπ δηαίξεζεο (split 
bars). 

    AM4.1.2.3  Απόθξπςε, εκθάληζε γξακκώλ, 
ζηειώλ, θύιισλ εξγαζίαο. 

AM4.2 Σύποι και 
ςναπηήζειρ 

 AM4.2.1 Υξήζε Σύπωλ 
θαη πλαξηήζεωλ 

 AM4.2.1.1  Υξήζε ζπλαξηήζεσλ εκεξνκελίαο 
θαη ώξαο: today, now, day, month, 
year. 

    AM4.2.1.2  Υξήζε καζεκαηηθώλ ζπλαξηήζεσλ: 
rounddown, roundup, sumif. 

    AM4.2.1.3  Υξήζε ζηαηηζηηθώλ ζπλαξηήζεσλ: 
countif, countblank, rank. 

    AM4.2.1.4  Υξήζε ζπλαξηήζεσλ θεηκέλνπ: left, 
right, mid, trim, concatenate. 

    AM4.2.1.5  Υξήζε νηθνλνκηθώλ ζπλαξηήζεσλ: 
fv, pv, pmt. 

    AM4.2.1.6  Υξήζε ζπλαξηήζεσλ αλαδήηεζεο θαη 
αλαθνξάο: vlookup, hlookup. 

    AM4.2.1.7  Υξήζε ζπλαξηήζεσλ βάζεο 
δεδνκέλσλ: dsum, dmin, dmax, 
dcount, daverage. 

    AM4.2.1.8  Γεκηνπξγία εκθσιεπκέλεο 
ζπλάξηεζεο δύν επηπέδσλ (two-level 
nested function). 

    AM4.2.1.9  Υξήζε ηξηζδηάζηαηεο αλαθνξάο (3-D 
reference) ζε ζπλάξηεζε 
αζξνίζκαηνο (sum). 

    AM4.2.1.10  Υξήζε κεηθηώλ αλαθνξώλ ζε 
ηύπνπο/ζπλαξηήζεηο. 

AM4.3 Γπαθήμαηα  AM4.3.1 Γεκηνπξγία 
Γξαθήκαηνο 

 AM4.3.1.1  Γεκηνπξγία κηθηνύ γξαθήκαηνο 
ζηήιεο-γξακκήο. 

    AM4.3.1.2  Πξνζζήθε δεπηεξεύνληνο άμνλα ζ’ 
έλα γξάθεκα. 

    AM4.3.1.3  Σξνπνπνίεζε ηνπ ηύπνπ 
γξαθήκαηνο κηαο θαζνξηζκέλεο 
ζεηξάο δεδνκέλσλ. 

    AM4.3.1.4  Πξνζζήθε, δηαγξαθή ζεηξάο 
δεδνκέλσλ ζε/από έλα γξάθεκα. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  
ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 
 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

  AM4.3.2 Μνξθνπνίεζε 
Γξαθεκάηωλ 

 AM4.3.2.1  Μεηαθίλεζε ηίηινπ, ππνκλήκαηνο, 
εηηθεηώλ δεδνκέλσλ ελόο 
γξαθήκαηνο. 

    AM4.3.2.2  Αιιαγή θιίκαθαο ηνπ άμνλα ηηκώλ:  
ειάρηζηεο, κέγηζηεο ηηκήο, θύξηνπ 
δηαζηήκαηνο κεηαμύ ησλ ηηκώλ πνπ 
αλαπαξηζηώληαη ζην γξάθεκα. 

    AM4.3.2.3  Αιιαγή κνλάδσλ εκθάληζεο ηνπ 
άμνλα ηηκώλ ρσξίο λα 
ηξνπνπνηεζνύλ νη αξηζκνί ζην 
πιέγκα δεδνκέλσλ:  ζε εθαηνληάδεο, 
ρηιηάδεο, ή εθαηνκκύξηα. 

    AM4.3.2.4  Μνξθνπνίεζε ζηειώλ, ξάβδσλ, 
πεξηνρήο ζρεδίαζεο, πεξηνρήο 
γξαθήκαηνο γηα ηελ εκθάληζε κηαο 
εηθόλαο σο θόληνπ. 

AM4.4 Ανάλςζη  AM4.4.1 Υξήζε Πηλάθωλ  AM4.4.1.1  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε 
ζπγθεληξσηηθνύ πίλαθα. 

    AM4.4.1.2  Σξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ 
πξνέιεπζεο θαη ελεκέξσζε 
ζπγθεληξσηηθνύ πίλαθα. 

    AM4.4.1.3  Δθαξκνγή θίιηξνπ, ηαμηλόκεζεο ζηα 
δεδνκέλα ελόο ζπγθεληξσηηθνύ 
πίλαθα. 

    AM4.4.1.4  Οκαδνπνίεζε/Πξνβνιή δεδνκέλσλ 
ζπγθεληξσηηθνύ πίλαθα απηόκαηα, 
κε-απηόκαηα θαη κεηνλνκαζία 
νκάδσλ. 

    AM4.4.1.5  Υξήζε πηλάθσλ κηαο ή δύν 
κεηαβιεηώλ (εηζόδσλ). 

  AM4.4.2 Σαμηλόκεζε θαη 
Φίιηξα 

 AM4.4.2.1  Σαπηόρξνλε ηαμηλόκεζε δεδνκέλσλ 
κε βάζεη πνιιαπιέο ζηήιεο. 

    AM4.4.2.2  Γεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλεο ιίζηαο 
θαη εθαξκνγή πξνζαξκνζκέλεο 
ηαμηλόκεζεο. 

    AM4.4.2.3  Δθαξκνγή απηόκαηνπ θίιηξνπ ζε 
ιίζηα. 

    AM4.4.2.4  Υξήζε πξνρσξεκέλσλ επηινγώλ 
εθαξκνγήο θίιηξσλ ζε κηα ιίζηα. 

    AM4.4.2.5  Υξήζε ιεηηνπξγηώλ απηόκαηνπ 
κεξηθνύ αζξνίζκαηνο. 

    AM4.4.2.6  Αλάπηπμε, ζύκπηπμε γξακκώλ 
ιεπηνκεξεηώλ ησλ επηπέδσλ 
δηάξζξσζεο. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  
ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 
 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

  AM4.4.3 ελάξηα  AM4.4.3.1  Γεκηνπξγία θαη νλνκαζία ζελαξίσλ. 

    AM4.4.3.2  Δκθάληζε, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή 
ζελαξίσλ. 

    AM4.4.3.3  Γεκηνπξγία ζπλνπηηθήο 
αλαθνξάο/ζύλνςεο ζελαξίνπ. 

AM4.5 Δπικύπωζη και 
Έλεγσορ 

 AM4.5.1 Δπηθύξωζε  AM4.5.1.1  Δθαξκνγή, ηξνπνπνίεζε θξηηεξίσλ 
επηθύξσζεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ 
ζε κηα πεξηνρή θειηώλ όπσο: 
αθέξαηνο αξηζκόο, δεθαδηθόο 
αξηζκόο, ιίζηα, εκεξνκελία, ώξα. 

    AM4.5.1.2  Ρύζκηζε κελύκαηνο εηζαγσγήο 
δεδνκέλσλ θαη πξνεηδνπνηεηηθνύ 
κελύκαηνο ζθάικαηνο θαηά ηελ 
εηζαγσγή δεδνκέλσλ. 

  AM4.5.2 Έιεγρνο  AM4.5.2.1  Αλίρλεπζε πξνεγνύκελσλ, 
εμαξηεκέλσλ θειηώλ.  Αλαγλώξηζε 
θειηώλ κε ειιηπή εμαξηεκέλα θειηά. 

    AM4.5.2.2  Δκθάληζε όισλ ησλ ηύπσλ ελόο 
θύιινπ εξγαζίαο, αληί ησλ 
απνηειεζκάησλ. 

    AM4.5.2.3  Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή, 
εκθάληζε, απόθξπςε 
ζρνιίσλ/ζεκεηώζεσλ. 

AM4.6 Βεληίωζη 
Παπαγωγικόηηηαρ 

 AM4.6.1 Ολνκαζία Κειηώλ  AM4.6.1.1  Ολνκαζία πεξηνρήο θειηώλ, 
δηαγξαθή νλνκαζκέλσλ πεξηνρώλ. 

    AM4.6.1.2  Υξήζε νλνκαζκέλσλ πεξηνρώλ 
θειηώλ ζε κηα ζπλάξηεζε. 

  AM4.6.2 Δηδηθή 
Δπηθόιιεζε 

 AM4.6.2.1  Υξήζε επηινγώλ εηδηθήο 
επηθόιιεζεο:  πξόζζεζε, αθαίξεζε, 
πνιιαπιαζηαζκόο, δηαίξεζε. 

    AM4.6.2.2  Υξήζε επηινγώλ εηδηθήο 
επηθόιιεζεο:  ηηκέο/αξηζκνί, 
αληηκεηάζεζε. 

  AM4.6.3 Πξόηππα  AM4.6.3.1  Γεκηνπξγία ππνινγηζηηθνύ θύιινπ 
βάζε ππάξρνληνο πξνηύπνπ. 

    AM4.6.3.2  Σξνπνπνίεζε πξνηύπνπ. 

   AM4.6.4  ύλδεζε, 
Δλζωκάηωζε 
θαη Δηζαγωγή 

 AM4.6.4.1  Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε, 
θαηάξγεζεο κηαο ππέξ-ζύλδεζεο. 

AM4.6.4.2  ύλδεζε δεδνκέλσλ κέζα ζ’ έλα 
βηβιίν εξγαζίαο, κεηαμύ 
δηαθνξεηηθώλ βηβιίσλ εξγαζίαο, 
κεηαμύ εθαξκνγώλ. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  
ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 
 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

    AM4.6.4.3  Δλεκέξσζε, θαηάξγεζε ζύλδεζεο. 

    AM4.6.4.4  Δηζαγσγή νξηνζεηεκέλσλ δεδνκέλσλ 
από αξρείν θεηκέλνπ. 

  AM4.6.5 Απηνκαηηζκόο  AM4.6.5.1  Καηαγξαθή απιήο καθξνεληνιήο 
όπσο:  αιιαγέο ζηε δηάηαμε ζειίδαο, 
εθαξκνγή κηαο πξνζαξκνζκέλεο 
κνξθήο αξηζκνύ, εθαξκνγή 
απηόκαηεο κνξθνπνίεζεο ζε 
πεξηνρή θειηώλ, εηζαγσγή πεδίσλ 
ζην ππνζέιηδν ή/θαη ζηελ θεθαιίδα 
ηνπ θύιινπ εξγαζίαο. 

    AM4.6.5.2  Δθηέιεζε καθξνεληνιήο. 

    AM4.6.5.3  Αληηζηνίρηζε καθξνεληνιήο ζε 
πξνζαξκνζκέλν θνπκπί κηαο 
γξακκήο εξγαιείσλ. 

AM4.7 Ομαδική 
Δπεξεπγαζία 

 AM4.7.1 Παξαθνινύζεζε 
θαη Αλαζεώξεζε 

 AM4.7.1.1  Δλεξγνπνίεζε, απελεξγνπνίεζε 
παξαθνινύζεζεο αιιαγώλ.  
Παξαθνινύζεζε αιιαγώλ ζ' έλα 
θύιιν εξγαζίαο ρξεζηκνπνηώληαο 
κηα ζπγθεθξηκέλε πξνβνιή. 

    AM4.7.1.2  Απνδνρή, απόξξηςε αιιαγώλ ζ' έλα 
θύιιν εξγαζίαο. 

    AM4.7.1.3  ύγθξηζε θαη ζπγρώλεπζε 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ. 

  AM4.7.2 Αζθάιεηα  AM4.7.2.1  Πξνζηαζία, θαηάξγεζε πξνζηαζίαο 
βηβιίνπ εξγαζίαο κε θσδηθό 
πξόζβαζεο: γηα άλνηγκα, γηα 
ηξνπνπνίεζε. 

    AM4.7.2.2  Πξνζηαζία, θαηάξγεζε πξνζηαζίαο 
θαζνξηζκέλσλ θειηώλ ζε θύιιν 
εξγαζίαο, νιόθιεξνπ ηνπ θύιινπ 
εξγαζίαο κε θσδηθό πξόζβαζεο  

    AM4.7.2.3  Απόθξπςε, εκθάληζε ηύπσλ. 
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ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ (SYLLABUS) 
 

Δνόηηηα ΑΜ5  
Βάζειρ Γεδομένων, Πποσωπημένο Δπίπεδο 
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The official version of ECDL / ICDL Advanced Database Syllabus Version 2.0 is the 
version published on the ECDL Foundation website: www.ecdl.org 

Disclaimer 
Although every care has been taken by The European Computer Driving Licence 
Foundation Ltd. (hereinafter referred to as ECDL Foundation) in the preparation of this 
publication, no warranty is given by ECDL Foundation as publisher as to the completeness 
of the information contained within it and neither shall ECDL Foundation be responsible or 
liable for any errors, omissions, inaccuracies, loss or damage whatsoever arising by virtue 
of such information or any instructions or advice contained within this publication. Changes 
may be made by ECDL Foundation at its own discretion and at any time without notice. 

Copyright © 2008 ECDL Foundation 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form except as 
permitted by ECDL Foundation. Enquiries for permission to reproduce material should be 
directed to ECDL Foundation. 
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Βάζειρ Γεδομένων, Πποσωπημένο Δπίπεδο (AM5) 

Αθνινπζεί ε Δμεηαζηέα Ύιε (Syllabus) γηα ηελ Δλόηεηα ΑΜ5 – Βάζεηο Γεδνκέλωλ, 
Πξνρωξεκέλν Δπίπεδν, πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην επίπεδν γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ 
πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο εμεηάζεηο ηεο ελόηεηαο.  Η Δμεηαζηέα Ύιε γηα ηελ ελόηεηα ΑΜ5, 
επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλώζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αληίζηνηρε 
ελόηεηα 5 ηεο εμεηαζηέαο ύιεο ECDL / ICDL Δλόηεηα 5, Υξήζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ.  Ο 
πξνζδηνξηζκόο Βάζεηο Γεδνκέλωλ, Πξνρωξεκέλν Δπίπεδν, ππνδειώλεη όηη ν ππνςήθηνο 
θαηέρεη ήδε ην ζύλνιν ησλ δεμηνηήησλ θαη έρεη αθνκνηώζεη ηηο γλώζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ ελόηεηα 5 ηνπ ECDL / ICDL. 

ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ 

Η ελόηεηα Βάζειρ Γεδομένων, Πποσωπημένο Δπίπεδο, απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα 
θαηαλνεί ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 
εθαξκνγή κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη 
λα εμάγεη απνηειέζκαηα κέζσ πξνρσξεκέλεο ρξήζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Καηαλνεί ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο αλάπηπμεο θαη ρξήζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 Γεκηνπξγεί κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο ιεηηνπξγίεο 
πξνρσξεκέλεο δεκηνπξγίαο πηλάθσλ θαη πνιύπινθσλ ζρέζεσλ κεηαμύ 
πηλάθσλ. 

 ρεδηάδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί εξσηήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πίλαθα, γηα ηελ 
ελεκέξσζε, δηαγξαθή θαη πξνζζήθε δεδνκέλσλ.  Βειηηώλεη εξσηήκαηα 
ρξεζηκνπνηώληαο ραξαθηήξεο κπαιαληέξ (wildcards), παξακέηξνπο θαη 
ππνινγηζκνύο. 

 Υξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ειέγρνπ θαη δεπηεξεύνπζεο θόξκεο (ππνθόξκεο) γηα λα 
βειηηώλεη ηηο θόξκεο θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ.  

 Γεκηνπξγεί ζηνηρεία ειέγρνπ ζε εθζέζεηο/αλαθνξέο έηζη ώζηε λα εθηεινύληαη 
ππνινγηζκνί, θαζώο θαη λα εηζάγεη δεπηεξεύνπζεο εθζέζεηο/αλαθνξέο  θαη 
βειηηώλεη ηελ εκθάληζε κηαο έθζεζεο/αλαθνξάο. 

 Βειηηώλεη ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηώληαο καθξνεληνιέο θαζώο θαη 
ηηο ιεηηνπξγίεο ζύλδεζεο θαη εηζαγσγήο γηα ηελ ελζσκάησζε δεδνκέλσλ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

AM5.1 Έννοιερ 
Βάζεων 
Γεδομένων 

 AM5.1.1 Αλάπηπμε Βάζεο 
Γεδνκέλωλ θαη 
Υξήζε 

 AM5.1.1.1  Γλώζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 
κνληέισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ 
ππάξρνπλ όπσο:  ηεξαξρηθή 
(hierarchical), ζρεζηαθή (relational), 
αληηθεηκελνζηξαθήο (object-oriented). 

    AM5.1.1.2  Γλώζε ησλ ζηαδίσλ ηνπ θύθινπ δσήο 
κηαο βάζεο δεδνκέλσλ:  ινγηθή 
ζρεδίαζε, δεκηνπξγία βάζεο 
δεδνκέλσλ, εηζαγσγή δεδνκέλσλ, 
ζπληήξεζε δεδνκέλσλ, 
αλάθηεζε/αλάθιεζε δεδνκέλσλ. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

    AM5.1.1.3  Αλαγλώξηζε ζπλήζσλ εθαξκνγώλ 
ρξήζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, όπσο: 
δπλακηθνί ηζηόηνπνη, ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ 
(customer relationship management 
systems), ζπζηήκαηα 
πξνγξακκαηηζκνύ επηρεηξεζηαθώλ 
πόξσλ (enterprise resource planning 
systems), ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ δηαδηθηπαθήο 
ηνπνζεζίαο (website content 
management systems). 

    AM5.1.1.4  Γλώζε ηνπ όξνπ SQL (structured 
query language / δνκεκέλε γιώζζα 
εξσηήζεσλ) θαη θαηαλόεζε όηη ε 
θύξηα ρξήζε ηεο αθνξά ηελ 
αλαδήηεζε δεδνκέλσλ ζηα 
πεξηερόκελα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. 

AM5.2 Πίνακερ και 
σέζειρ 

 AM5.2.1 Πεδία/ηήιεο  AM5.2.1.1  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή 
αλαδήηεζεο ζε έλα πεδίν/κηα ζηήιε. 

    AM5.2.1.2  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή 
κηαο κάζθαο εηζαγσγήο ζε έλα 
πεδίν/κηα ζηήιε. 

    AM5.2.1.3  Οξηζκόο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζε 
έλα πεδίν/κηα ζηήιε:  απαηηείηαη, δελ 
απαηηείηαη. 

  AM5.2.2 ρέζεηο θαη 
ύλδεζκνη 

 AM5.2.2.1  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή 
ζρέζεο ηύπνπ έλα-πξνο-έλα, έλα-
πξνο-πνιιά κεηαμύ πηλάθσλ. 

    AM5.2.2.2  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε ζρέζεο 
ηύπνπ πνιιά-πξνο-πνιιά 
ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ ελδηάκεζν 
(junction) πίλαθα. 

    AM5.2.2.3  Δθαξκνγή θαη ρξήζε αθεξαηόηεηαο 
αλαθνξώλ (referential integrity) 
κεηαμύ πηλάθσλ. 

    AM5.2.2.4  Δθαξκνγή απηόκαηεο ελεκέξσζεο 
ζρεηηθώλ πεδίσλ. 

    AM5.2.2.5  Δθαξκνγή απηόκαηεο δηαγξαθήο 
ζρεηηθώλ εγγξαθώλ. 

    AM5.2.2.6  Δθαξκνγή, ηξνπνπνίεζε εζσηεξηθνύ 
(inner), πξσηεύνληνο/εμσηεξηθνύ 
(αξηζηεξνύ - outer) ζπλδέζκνπ (join). 

    AM5.2.2.7  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε ελόο 
ζπλδέζκνπ απνθιεηζκνύ (subtract 
join). 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

    AM5.2.2.8  Δθαξκνγή ελόο δεπηεξεύνληνο - 
εμσηεξηθνύ (δεμηνύ - self) ζπλδέζκνπ 
(join). 

AM5.3 Δπωηήμαηα  AM5.3.1 Σύπνη 
Δξωηεκάηωλ 

 AM5.3.1.1  Γεκηνπξγία, εθηέιεζε εξσηήκαηνο γηα 
ηελ ελεκέξσζε/ηξνπνπνίεζε ησλ 
δεδνκέλσλ ελόο πίλαθα. 

    AM5.3.1.2  Γεκηνπξγία, εθηέιεζε εξσηήκαηνο γηα 
ηελ πξνζάξηεζε εγγξαθώλ ζε έλαλ 
πίλαθα. 

    AM5.3.1.3  Γεκηνπξγία, εθηέιεζε εξσηήκαηνο γηα 
δηαγξαθή εγγξαθώλ από έλαλ 
πίλαθα. 

    AM5.3.1.4  Γεκηνπξγία, εθηέιεζε εξσηήκαηνο γηα 
απνζήθεπζε ησλ επηιεγκέλσλ 
επηινγώλ ζε λέν πίλαθα. 

    AM5.3.1.5  Γεκηνπξγία, εθηέιεζε εξσηήκαηνο 
δηαζηαύξσζεο (crosstab). 

    AM5.3.1.6  Γεκηνπξγία, εθηέιεζε εξσηήκαηνο γηα 
ηελ εκθάληζε ησλ δηπιόηππσλ 
(duplicated) εγγξαθώλ ελόο πίλαθα. 

    AM5.3.1.7  Γεκηνπξγία, εθηέιεζε εξσηήκαηνο γηα 
ηελ εκθάληζε ησλ αηαίξηαζησλ 
(unmatched) εγγξαθώλ ζε 
ζπζρεηηζκέλνπο πίλαθεο. 

  AM5.3.2  Βειηίωζε ελόο 
Δξωηήκαηνο 

 AM5.3.2.1  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, εθηέιεζε 
παξακεηξηθνύ εξσηήκαηνο, κε κία ή 
δύν παξακεηξηθέο ηηκέο. 

    AM5.3.2.2  Υξήζε ραξαθηήξσλ κπαιαληέξ 
(wildcards) ζε έλα εξώηεκα: [ ], !, -, #. 

    AM5.3.2.3  Δκθάληζε πςειόηεξεο, ρακειόηεξεο 
πεξηνρήο θειηώλ ζε έλα εξώηεκα. 

    AM5.3.2.4  Γεκηνπξγία θαη νλνκαζία ελόο 
ππνινγηδόκελνπ πεδίνπ πνπ εθηειεί 
αξηζκεηηθέο πξάμεηο. 

    AM5.3.2.5  Οκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ ζε έλα 
εξώηεκα ρξεζηκνπνηώληαο 
ζπλαξηήζεηο όπσο: άζξνηζκα (sum), 
πιήζνο (count), κέζνο όξνο 
(average), κέγηζην (max), ειάρηζην 
(min). 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

AM5.4 Φόπμερ  AM5.4.1 ηνηρεία Διέγρνπ  AM5.4.1.1  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή 
δεζκεπκέλσλ (bound) ζηνηρείσλ 
ειέγρνπ: πιαίζην θεηκέλνπ (text box), 
ζύλζεην πιαίζην (combo box), 
πιαίζην ιίζηαο (list box), ζηνηρείν 
επηθύξσζεο-πιαίζην ειέγρνπ (check 
box), νκάδα θνπκπηώλ επηινγήο 
(option groups). 

    AM5.4.1.2  Δθαξκνγή, απαινηθή ηδηνηήησλ 
δεζκεπκέλσλ (bound) ζηνηρείσλ 
ειέγρνπ, όπσο:  πεξηνξηζκόο ζε 
ιίζηα (limit to list), κνλαδηθέο ηηκέο 
(distinct values). 

    AM5.4.1.3  Γεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή 
αδέζκεπησλ (unbound) ζηνηρείσλ 
ειέγρνπ πνπ πεξηέρνπλ αξηζκεηηθέο, 
ινγηθέο εθθξάζεηο. 

    AM5.4.1.4  Καζνξηζκόο ηεο ζεηξάο (tab order) 
πνπ αθνινπζείηαη ζηα ζηνηρεία 
ειέγρνπ κηαο θόξκαο (παηώληαο ην 
πιήθηξν tab). 

    AM5.4.1.5  Γεκηνπξγία, δηαγξαθή κηαο 
ζπλδεδεκέλεο δεπηεξεύνπζαο 
θόξκαο. 

AM5.5 Δκθέζειρ / 
Αναθοπέρ 

 AM5.5.1 ηνηρεία Διέγρνπ  AM5.5.1.1  Μνξθνπνίεζε ζηνηρείσλ ειέγρνπ 
αξηζκεηηθώλ ππνινγηζκώλ ζε κηα 
έθζεζε/αλαθνξά:  πνζνζηό, 
λνκηζκαηηθή κνλάδα, κε 
ζπγθεθξηκέλν πιήζνο δεθαδηθώλ 
ςεθίσλ. 

 
 

 
 AM5.5.1.2  Δθαξκνγή ηξέρνληνο αζξνίζκαηνο 

(running sum) ζε κηα νκάδα (for a 
group), ζην ζύλνιν (over all). 

    AM5.5.1.3  πλέλσζε (concatenate) πεδίσλ ζε 
κηα έθζεζε/αλαθνξά. 

  AM5.5.2 Παξνπζίαζε  AM5.5.2.1  Δηζαγσγή, δηαγξαθή πεδίνπ 
δεδνκέλσλ ζηελ θεθαιίδα ή/θαη ην 
ππνζέιηδν ηεο νκαδνπνίεζεο ή/θαη 
ηεο ζειίδαο κηαο έθζεζεο/αλαθνξάο.  

    AM5.5.2.2  Σαμηλόκεζε, νκαδνπνίεζε ζε κηα 
έθζεζε/αλαθνξά βάζεη πεδίνπ (-σλ). 

    AM5.5.2.3  Δηζαγσγή ππνρξεσηηθήο αιιαγήο 
ζειίδαο γηα ηηο νκαδνπνηήζεηο ζε 
εθζέζεηο/αλαθνξέο. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

    AM5.5.2.4  Γεκηνπξγία, δηαγξαθή κηαο 
ζπλδεδεκέλεο δεπηεξεύνπζαο 
έθζεζεο/αλαθνξάο.  

AM5.6 Βεληίωζη 
Παπαγωγικόηηηαρ 

 AM5.6.1 ύλδεζε, 
Δηζαγωγή 

 AM5.6.1.1  ύλδεζε εμσηεξηθώλ δεδνκέλσλ ζε 
κηα βάζε δεδνκέλσλ:  ππνινγηζηηθό 
θύιιν, θείκελν (.txt, .csv), ππάξρνληα 
αξρεία βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

    AM5.6.1.2  Δηζαγσγή αξρείσλ ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ, θεηκέλνπ (.txt, .csv), XML, 
άιισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε κηα 
βάζε δεδνκέλσλ. 

  AM5.6.2 Απηνκαηηζκόο  AM5.6.2.1  Γεκηνπξγία κηαο απιήο καθξνεληνιήο 
όπσο:  θιείζηκν ελόο αληηθεηκέλνπ θαη 
άλνηγκα ελόο άιινπ, άλνηγκα θαη 
κεγηζηνπνίεζε ελόο αληηθεηκέλνπ, 
άλνηγκα θαη ειαρηζηνπνίεζε ελόο 
αληηθεηκέλνπ, εθηύπσζε θαη θιείζηκν 
ελόο αληηθεηκέλνπ. 

    AM5.6.2.2  Αληηζηνίρεζε καθξνεληνιήο ζε έλα 
θνπκπί ειέγρνπ, αληηθείκελν, ζηνηρείν 
ειέγρνπ. 
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The official version of ECDL / ICDL Advanced Presentation Syllabus Version 2.0 is the 
version published on the ECDL Foundation website: www.ecdl.org 

Disclaimer 
Although every care has been taken by The European Computer Driving Licence 
Foundation Ltd. (hereinafter referred to as ECDL Foundation) in the preparation of this 
publication, no warranty is given by ECDL Foundation as publisher as to the completeness 
of the information contained within it and neither shall ECDL Foundation be responsible or 
liable for any errors, omissions, inaccuracies, loss or damage whatsoever arising by virtue 
of such information or any instructions or advice contained within this publication. Changes 
may be made by ECDL Foundation at its own discretion and at any time without notice. 

Copyright © 2008 ECDL Foundation 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form except as 
permitted by ECDL Foundation. Enquiries for permission to reproduce material should be 
directed to ECDL Foundation. 
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Παποςζιάζειρ, Πποσωπημένο Δπίπεδο (AM 6) 

Αθνινπζεί ε Δμεηαζηέα Ύιε (Syllabus) γηα ηελ Δλόηεηα ΑΜ6 – Παξνπζηάζεηο, 
Πξνρωξεκέλν Δπίπεδν, πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην επίπεδν γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ 
πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο εμεηάζεηο ηεο ελόηεηαο.  Η Δμεηαζηέα Ύιε γηα ηελ ελόηεηα ΑΜ6, 
επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλώζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αληίζηνηρε 
ελόηεηα 6 ηεο εμεηαζηέαο ύιεο ECDL / ICDL Δλόηεηα 6, Παξνπζηάζεηο.  Ο πξνζδηνξηζκόο 
Παξνπζηάζεηο, Πξνρωξεκέλν Δπίπεδν, ππνδειώλεη όηη ν ππνςήθηνο θαηέρεη ήδε ην 
ζύλνιν ησλ δεμηνηήησλ θαη έρεη αθνκνηώζεη ηηο γλώζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα 
6 ηνπ ECDL / ICDL. 

ηόσοι ηηρ Δνόηηηαρ 

Η ελόηεηα Παποςζιάζειρ, Πποσωπημένο Δπίπεδο, απαηηεί από ηνλ ππνςήθην λα 
θαηαλνεί ηνπο παξάγνληεο νξγάλσζεο θαη ζρεδίαζεο κηαο παξνπζίαζεο θαζώο λα 
ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή παξνπζηάζεσλ γηα λα δεκηνπξγεί παξνπζηάζεηο 
πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ.  

Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Καηαλνεί ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ην αθξναηήξην θαη ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο 
ηεο παξνπζίαζεο θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο παξνπζίαζεο. 

 Γεκηνπξγεί θαη λα ηξνπνπνηεί πξόηππα θαζώο θαη λα κνξθνπνηεί ην θόλην ησλ 
δηαθαλεηώλ κηαο παξνπζίαζεο. 

 Βειηηώλεη κηα παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηώληαο ηα ελζσκαησκέλα εξγαιεία ζρεδίαζεο 
θαη εηθόλαο. 

 Δθαξκόδεη κνξθνπνηήζεηο πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ ζε γξαθήκαηα θαζώο θαη λα 
δεκηνπξγεί θαη λα ηξνπνπνηεί δηαγξάκκαηα. 

 Δηζάγεη ηαηλίεο θαη ήρνπο θαη εθαξκόδεη ηηο ελζσκαησκέλεο δπλαηόηεηεο θίλεζεο. 

 Υξεζηκνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ζύλδεζεο, ελζσκάησζεο, εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο γηα 
ηελ ελζσκάησζε δεδνκέλσλ. 

 Δξγάδεηαη κε πξνζαξκνζκέλεο πξνβνιέο, λα εθαξκόδεη ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνβνιή 
παξνπζίαζεο θαζώο θαη λα ειέγρεη ηελ πξνβνιή κηαο παξνπζίαζεο. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

AM6.1 σεδιαζμόρ 
Παποςζίαζηρ 

 AM6.1.1 Αθξναηήξην θαη 
Πεξηβάιινλ  

 AM6.1.1.1  Καηαλόεζε ηνπ πώο ηα δεκνγξαθηθά 
ζηνηρεία ηνπ αθξναηεξίνπ (ειηθία, 
κνξθσηηθό επίπεδν, επάγγεικα, 
πνιηηηζηηθό ππόβαζξν) θαη ε γλώζε 
ηνπ ζέκαηνο επεξεάδνπλ ην 
ζρεδηαζκό κηαο παξνπζίαζεο. 

    AM6.1.1.2  Καηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ 
ζρεδηαζκνύ πνπ αθνξνύλ ηνλ ηόπν 
δηεμαγσγήο ηεο παξνπζίαζεο, όπσο:  
θσηηζκόο, δηαζέζηκνο εμνπιηζκόο 
παξνπζηάζεσλ, δηαζηάζεηο θαη 
δηάηαμε δσκαηίνπ . 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

  AM6.1.2 ρεδηαζκόο, 
Πεξηερόκελν θαη 
Γηάηαμε 

 AM6.1.2.1  Καηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ 
ρξνληζκνύ, όπσο:  πξνζαξκνγή 
πεξηερνκέλνπ ζην δηαζέζηκν ρξόλν, 
αλάγθε ύπαξμεο ηνπ θαηάιιεινπ 
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα θάζε 
δηαθάλεηα. 

    AM6.1.2.2  Καηαλόεζε ηνπ όηη ν δηάινγνο κηαο 
παξνπζίαζεο πξέπεη λα 
ππνζηεξίδεηαη από ηα θαηάιιεια 
γξαθηθά αληηθείκελα θαη ην θαηάιιειν 
θείκελν.  Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο 
ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ επηπέδνπ ησλ 
ιεπηνκεξεηώλ ζηα γξαθηθά θαη ηα 
θείκελα. 

    AM6.1.2.3  Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ρξήζεο 
ελόο ζπλεπνύο ζρήκαηνο ζρεδίαζεο 
θαη ηεο θαηάιιειεο ρξσκαηηθήο 
αληίζεζεο. 

     AM6.1.2.4  Δπίγλσζε ησλ παξαγόλησλ 
ζρεδηαζκνύ πνπ αθνξνύλ ηελ 
πξνζβαζηκόηεηα, όπσο:  κέγεζνο 
γξακκαηνζεηξάο, ελαιιαθηηθό θείκελν 
(alternative text), ρξώκαηα, 
πεξηνξηζκόο θηλήζεσλ θαη ελαιιαγώλ 
δηαθάλεηαο. 

AM6.2 Τποδείγμαηα 
Γιαθανειών και 
Ππόηςπα 

 AM6.2.1 Τπνδείγκαηα 
Γηαθαλεηώλ  

 AM6.2.1.1  Δηζαγσγή ελόο λένπ ππνδείγκαηνο 
δηαθαλεηώλ, λένπ ππνδείγκαηνο 
ηίηισλ. 

    AM6.2.1.2  Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ 
ππνδείγκαηνο δηαθαλεηώλ όπσο: 
γξακκαηνζεηξά, κνξθή ιίζηαο 
θνπθθίδσλ, ρξώκα θόληνπ θαη εθέ 
γεκίζκαηνο, ζέζε ζηνηρείσλ 
θξάηεζεο ζέζεο, δηαγξαθή ζηνηρείσλ 
θξάηεζεο ζέζεο. 

    AM6.2.1.3  Δθαξκνγή πξνζαξκνζκέλνπ 
ππνδείγκαηνο δηαθαλεηώλ ζε 
ζπγθεθξηκέλεο δηαθάλεηεο. 

  AM6.2.2 Πξόηππα  AM6.2.2.1  Γεκηνπξγία ελόο λένπ πξνηύπνπ, 
ζέκαηνο. 

    AM6.2.2.2  Σξνπνπνίεζε ελόο πξνηύπνπ, 
ζέκαηνο. 

AM6.3 Γπαθικά 
Ανηικείμενα 

 AM6.3.1 Μνξθνπνίεζε 
ρεδηαζηηθώλ 
Αληηθεηκέλωλ   

 AM6.3.1.1  Δθαξκνγή εθέ γεκίζκαηνο θόληνπ ζε 
έλα ζρεδηαζηηθό αληηθείκελν. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

    AM6.3.1.2  Δθαξκνγή εθέ δηαθάλεηαο 
(transparency) ζε έλα ζρεδηαζηηθό 
αληηθείκελν. 

    AM6.3.1.3  Δθαξκνγή 3-Γηάζηαησλ εθέ θαη 
ξπζκίζεσλ ζε έλα ζρεδηαζηηθό 
αληηθείκελν. 

    AM6.3.1.4  πιινγή ζπλόινπ κνξθνπνηήζεσλ 
από έλα ζρεδηαζηηθό αληηθείκελν θαη 
εθαξκνγή ηνπ ζε έλα άιιν.  

    AM6.3.1.5  Αιιαγή πξνεπηιεγκέλεο 
κνξθνπνίεζεο γηα ηα λέα 
ζρεδηαζηηθά αληηθείκελα. 

  AM6.3.2 Μνξθνπνίεζε 
Δηθόλωλ 

 AM6.3.2.1  Πξνζαξκνγή ηεο θσηεηλόηεηαο 
(brightness) θαη ηεο αληίζεζεο 
(contrast) κηαο εηθόλαο. 

    AM6.3.2.2  Πξνβνιή κηαο εηθόλαο σο ζε κνξθή 
δηαβαζκίζεσλ γθξη (grayscale), 
αζπξόκαπξε κνξθή, κνξθή 
πδαηνγξαθήκαηνο.  

    AM6.3.2.3  Αιιαγή ρξσκάησλ εηθόλαο.  
Δπαλαθνξά ρξσκάησλ ζε κηα 
εηθόλα. 

  AM6.3.3 Υεηξηζκόο 
Γξαθηθώλ 
Αληηθεηκέλωλ 

 AM6.3.3.1  Δκθάληζε, απόθξπςε ράξαθα, 
πιέγκαηνο θαη νδεγώλ.  Μεηαθίλεζε 
νδεγώλ.  Δλεξγνπνίεζε, 
απελεξγνπνίεζε επηινγήο 
ζπγθξάηεζε αληηθεηκέλσλ ζην 
πιέγκα (snap to grid). 

    AM6.3.3.2  Σνπνζέηεζε γξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ 
(εηθόλαο, ζρεδηαζηηθνύ αληηθεηκέλνπ) 
ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηε δηαθάλεηα 
ρξεζηκνπνηώληαο θαζνξηζκέλεο 
νξηδόληηεο θαη θάζεηεο ζπληεηαγκέλεο.  

    AM6.3.3.3  Καηαλνκή επηιεγκέλσλ γξαθηθώλ 
αληηθεηκέλσλ νξηδόληηα ή θάζεηα 
ζρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα. 

    AM6.3.3.4  Πεξηθνπή (crop) ελόο γξαθηθνύ 
αληηθεηκέλνπ. 

    AM6.3.3.5  Αιιαγή κεγέζνπο ελόο γξαθηθνύ 
αληηθεηκέλνπ δηαηεξώληαο ή κε-
δηαηεξώληαο ηηο αλαινγίεο. 

    AM6.3.3.6  Μεηαηξνπή κηαο εηθόλαο ζε γξαθηθό 
αληηθείκελν θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 
γξαθηθνύ αληηθεηκέλνπ. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

    AM6.3.3.7  Απνζήθεπζε ελόο γξαθηθνύ 
αληηθεηκέλνπ ζε κνξθή αξρείνπ 
όπσο: bmp, gif, jpeg, png. 

    AM6.3.3.8  Παξάβιεςε, εκθάληζε γξαθηθώλ 
αληηθεηκέλσλ θόληνπ από κηα 
δηαθάλεηα, δηαθάλεηεο. 

AM6.4 Γπαθήμαηα και 
Γιαγπάμμαηα 

 AM6.4.1 Υξήζε 
Γξαθεκάηωλ 

 AM6.4.1.1  Μνξθνπνίεζε ηίηινπ, ππνδείγκαηνο, 
εηηθέηεο δεδνκέλσλ, εηηθέηεο αμόλσλ 
γξαθήκαηνο. 

    AM6.4.1.2  Αιιαγή ηνπ ηύπνπ γξαθήκαηνο γηα 
κηα θαζνξηζκέλε ζεηξά δεδνκέλσλ. 

    AM6.4.1.3  Αιιαγή ηνπ δηαζηήκαηνο/πιάηνπο 
αλνίγκαηνο, ηεο επηθάιπςεο κεηαμύ 
ζηειώλ, ξάβδσλ ζε έλα γξάθεκα. 

    AM6.4.1.4  Μνξθνπνίεζε ζηειώλ, ξάβδσλ, 
πεξηνρήο ζρεδίαζεο γηα λα 
εκθαλίδεηαη κηα εηθόλα. 

    AM6.4.1.5  Αιιαγή θιίκαθαο ηνπ άμνλα ηηκώλ:  
ειάρηζηε, κέγηζηε ηηκή, θύξην 
δηάζηεκα κεηαμύ ησλ ηηκώλ πνπ 
αλαπαξηζηώληαη ζην γξάθεκα. 

  AM6.4.2 Υξήζε 
Γηαγξακκάηωλ 

 AM6.4.2.1  Γεκηνπξγία δηαγξάκκαηνο κε ρξήζε 
ησλ ελζσκαησκέλσλ εξγαιείσλ 
ζρεδίαζεο, όπσο:  δηάγξακκα ξνήο, 
θπθιηθό δηάγξακκα, δηάγξακκα 
ππξακίδα. 

    AM6.4.2.2  Πξνζζήθε, κεηαθίλεζε, δηαγξαθή 
ζρεκάησλ ελόο δηαγξάκκαηνο. 

    AM6.4.2.3  Πξνζζήθε, αιιαγή, δηαγξαθή 
ζπλδέζεσλ ζε έλα δηάγξακκα ξνήο. 

AM6.5 Πολςμέζα  AM6.5.1 Σαηλίεο, Ήρνη  AM6.5.1.1  Δηζαγσγή ηαηλίαο κε ξύζκηζε λα 
αλαπαξάγεηαη απηόκαηα ή κε θιηθ ηνπ 
πνληηθηνύ. 

    AM6.5.1.2  Δηζαγσγή ήρνπ κε ξύζκηζε λα 
αλαπαξάγεηαη απηόκαηα ή κε θιηθ ηνπ 
πνληηθηνύ. 

  AM6.5.2 Κίλεζε  AM6.5.2.1  Αιιαγή εθέ θαη ξπζκίζεσλ ησλ  
πξνθαζνξηζκέλσλ θηλήζεσλ.  
Αιιαγή ζεηξάο εκθάληζεο ησλ 
θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ ζε κηα 
δηαθάλεηα. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

    AM6.5.2.2  Δθαξκνγή απηόκαησλ ξπζκίζεσλ 
έηζη ώζηε νη παξάγξαθνη κε 
θνπθθίδεο λα ζακπώλνπλ (ζβήλνπλ) 
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξώκα κεηά ηελ 
θίλεζε. 

    AM6.5.2.3  Δθαξκνγή θίλεζεο ζηα ζηνηρεία ελόο 
γξαθήκαηνο αλά ζεηξά, αλά 
θαηεγνξία, αλά ζηνηρείν ζεηξάο.  
Δθαξκνγή θίλεζεο, θαηάξγεζε 
θίλεζεο ζην/από ην πιέγκα θαη ην 
ππόκλεκα ηνπ γξαθήκαηνο. 

AM6.6 Βεληίωζη 
Παπαγωγικόηηηαρ 

 AM6.6.1 ύλδεζε, 
Δλζωκάηωζε 

 AM6.6.1.1  Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε, θαηάξγεζε 
κηαο ππέξ-ζύλδεζεο. 

AM6.6.1.2  Δηζαγσγή ελόο θνπκπηνύ ελέξγεηαο.  
Σξνπνπνίεζε ησλ ξπζκίζεώλ ηνπ 
έηζη ώζηε λα γίλεηαη πινήγεζε ζε 
ζπγθεθξηκέλε δηαθάλεηα, 
πξνζαξκνζκέλε πξνβνιή, αξρείν ή 
δηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ (URL). 

    AM6.6.1.3  ύλδεζε δεδνκέλσλ ζε κηα δηαθάλεηα 
θαη εκθάληζε σο αληηθείκελν ή 
εηθνλίδην. 

    AM6.6.1.4  Δλεκέξσζε, θαηάξγεζε ελόο 
ζπλδέζκνπ/κηαο ζύλδεζεο. 

    AM6.6.1.5  Δηζαγσγή αξρείνπ εηθόλαο θαη 
ζύλδεζε ηεο εηθόλαο κε ην αξρείν. 

    AM6.6.1.6  Δλζσκάησζε δεδνκέλσλ ζε κηα 
δηαθάλεηα θαη εκθάληζε σο 
αληηθείκελν. 

  
 

 AM6.6.1.7  Σξνπνπνίεζε, δηαγξαθή 
ελζσκαησκέλσλ δεδνκέλσλ. 

  AM6.6.2 Δηζαγωγή, 
Δμαγωγή 

 AM6.6.2.1  πγρώλεπζε δηαθαλεηώλ, νιόθιεξεο 
παξνπζίαζεο, δηάξζξσζεο θεηκέλνπ 
ζε κηα παξνπζίαζε.   

    AM6.6.2.2  Απνζήθεπζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 
δηαθάλεηαο ζε αξρείν κνξθήο: gif, 
jpeg, bmp. 

AM6.7 Γιασείπιζη 
Παποςζιάζεων 

 AM6.7.1 Πξνζαξκνζκέλεο 
Πξνβνιέο 

 AM6.7.1.1  Γεκηνπξγία, εκθάληζε κηα 
νλνκαζκέλεο πξνζαξκνζκέλεο 
πξνβνιήο δηαθαλεηώλ. 

    AM6.7.1.2  Αληηγξαθή, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή 
κηαο πξνζαξκνζκέλεο πξνβνιήο 
δηαθαλεηώλ. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  ΤΝΟΛΟ 
ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 ΑΝΑΦ.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

  AM6.7.2 Ρπζκίζεηο 
Πξνβνιήο 
Παξνπζίαζεο 

 AM6.7.2.1  Δθαξκνγή ρξνληζκώλ ζε, απαινηθή 
ρξνληζκώλ από ηηο ελαιιαγέο ησλ 
δηαθαλεηώλ κηαο παξνπζίαζεο. 

    AM6.7.2.2  Δθαξκνγή ξπζκίζεσλ ζηελ πξνβνιή 
κηαο παξνπζίαζεο έηζη ώζηε λα 
επαλαιακβάλεηαη ζπλερώο ε 
πξνβνιή ηεο ή λα κελ 
επαλαιακβάλεηαη. 

    AM6.7.2.3  Δθαξκνγή ξπζκίζεσλ έηζη ώζηε ε 
δηαδνρή ησλ δηαθαλεηώλ κηαο 
παξνπζίαζεο λα γίλεηαη από ηνλ 
ρξήζηε ή κε ηε ρξήζε ρξνληζκώλ εάλ 
ππάξρνπλ.  Δθαξκνγή ξπζκίζεσλ 
έηζη ώζηε ε παξνπζίαζε λα 
πξνβάιιεηαη κε ηε ρξήζε ησλ εθέ 
θίλεζεο ή ρσξίο.   

  AM6.7.3 Έιεγρνο 
Πξνβνιήο 
Παξνπζίαζεο 

 AM6.7.3.1  Πξνζζήθε, απαινηθή ζρνιίσλ κε 
κειάλη (pen annotations) θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο κηαο 
παξνπζίαζεο. 

    AM6.7.3.2  Δκθάληζε καύξεο, ιεπθήο νζόλεο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο κηαο 
παξνπζίαζεο.  Παύζε, 
επαλεθθίλεζε,  ηέινο πξνβνιήο κηαο 
παξνπζίαζεο. 
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