ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ
Παρ’ όλα τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυµα ECDL για την προετοιµασία αυτής της
έκδοσης, καµία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυµα ECDL, ως εκδότης, για την
πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτής. Επίσης, το Ίδρυµα ECDL δεν
είναι υπεύθυνο ή υπόχρεο για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, φθορά, οποιουδήποτε
µεγέθους προκύψει λόγω πληροφοριών, οδηγιών ή συµβουλών που περιέχονται σ’ αυτό το
έγγραφο. Αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών µπορούν να συµβούν κατά τη διακριτική
ευχέρεια του Ιδρύµατος ECDL.
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EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE®
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS)

Ενότητα ΑΜ4
Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρηµένο Επίπεδο

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα © 2003 Ίδρυµα ECDL (ECDL Foundation)
Όλα τα δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα. Κανένα µέρος αυτού του
εγγράφου δεν µπορεί να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια
από το Ίδρυµα ECDL1. Για άδεια αναπαραγωγής του υλικού θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκδότη.
Η επίσηµη έκδοση της Εξεταστέας Ύλης της Ενότητας
Ενότητας ECDL AM4-Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρηµένο Επίπεδο , µπορεί να βρεθεί στον δικτυακό τόπο:
http://www.ecdl.com

1

Όλες οι ενδείξεις «Ίδρυµα ECDL» αναφέρονται στο The European Computer Driving Licence Foundation Ltd.
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Ενότητα ΑΜ4 - Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρηµένο Επίπεδο
Ακολουθεί η Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) για την Ενότητα ΑΜ4, Υπολογιστικά Φύλλα,
Προχωρηµένο Επίπεδο, που περιγράφει αναλυτικά το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων που
απαιτούνται για τις εξετάσεις της Ενότητας. Η Εξεταστέα Ύλη για την Ενότητα ΑΜ4, επεκτείνεται
πέραν των Γνωστικών Περιοχών και των βασικών γνώσεων που περιέχονται στην αντίστοιχη
Ενότητα 4 της Εξεταστέας Ύλης ECDL Έκδοση 4.0 ή προγενέστερη. Ο προσδιορισµός
«Προχωρηµένο Επίπεδο» για την Ενότητα ΑΜ4, υποδηλώνει ότι ο υποψήφιος κατέχει ήδη το
σύνολο των δεξιοτήτων και έχει αφοµοιώσει τις γνώσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 4 της
Εξεταστέας Ύλης ECDL Έκδοση 4.0 ή προγενέστερη.

Στόχοι της Ενότητας
Ενότητα ΑΜ4

Κατηγορία
ΑΜ4.1
Επεξεργασία

Η Ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρηµένο Επίπεδο, απαιτεί από τον
υποψήφιο να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή λογιστικών φύλλων για να
παράγει ανωτέρου επιπέδου λογιστικά φύλλα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι
ικανός εργαστεί αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο
ικανότητας, να είναι ικανός να επεξεργαστεί και να επαυξήσει αριθµητικά
δεδοµένα, κείµενο και γραφήµατα, να ταξινοµεί και να συνδέει δεδοµένα αλλά
και να σχεδιάζει ερωτήµατα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να φέρει σε
πέρας προχωρηµένες µορφοποιήσεις και χειρισµούς σε γραφήµατα και
σχήµατα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να χρησιµοποιεί λογικές,
στατιστικές και µαθηµατικές συναρτήσεις, να χρησιµοποιεί τα διαθέσιµα
εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου και να καταγράφει και να εκτελεί απλές
µακροεντολές.
Σύνολο ∆εξιοτήτων
ΑΜ4.1.1 ∆εδοµένα

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας

ΑΜ4.1.1.1 Ονοµασία περιοχής κελιών σ' ένα φύλλο
εργασίας.
ΑΜ4.1.1.2 Εφαρµογή αυτόµατης µορφοποίησης σε
περιοχή κελιών.
ΑΜ4.1.1.3 ∆ηµιουργία προσαρµοσµένων αριθµητικών
µορφών.
ΑΜ4.1.1.4 Χρήση επιλογών µορφοποίησης υπό όρους.
ΑΜ4.1.1.5 Χρήση επιλογών ειδικής επικόλλησης.
ΑΜ4.1.1.6 Εισαγωγή αρχείου κειµένου οριοθετηµένου
µε κόµµατα, κενά ή στηλοθέτες.

ΑΜ4.1.2 Προβολή

ΑΜ4.1.2.1 Σταθεροποίηση τίτλων σε γραµµές ή / και
στήλες.
ΑΜ4.1.2.2 Απόκρυψη / Εµφάνιση γραµµών ή στηλών.
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Κατηγορία

Σύνολο ∆εξιοτήτων

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας

ΑΜ4.1.2.3 Απόκρυψη / Εµφάνιση φύλλων εργασίας.
ΑΜ4.1.2.4 Χρήση δυνατοτήτων µερικού αθροίσµατος.
ΑΜ4.1.2.5 Χρήση πινάκων δεδοµένων µιας ή δύο
µεταβλητών (εισόδων).
ΑΜ4.1.3 Προστασία

ΑΜ4.1.3.1 Προστασία / Κατάργηση προστασίας
φύλλου εργασίας µε κωδικό πρόσβασης
ΑΜ4.1.3.2 Προστασία / Κατάργηση προστασίας
καθορισµένων κελιών σε φύλλο εργασίας µε
κωδικό πρόσβασης

ΑΜ4.1.4 Ασφάλεια

ΑΜ4.1.4.1 Προστασία µε κωδικό πρόσβασης
ολόκληρου βιβλίου εργασίας.
ΑΜ4.1.4.2 Απαλοιφή προστασίας µε κωδικό
πρόσβασης βιβλίου εργασίας.

ΑΜ4.2 Χειρισµός
∆εδοµένων

ΑΜ4.2.1 Ταξινόµηση

ΑΜ4.2.1.1 Ταξινόµηση δεδοµένων σε πολλές στήλες.

ΑΜ4.2.1.2 ∆ιεκπεραίωση προσαρµοσµένων
ταξινοµήσεων.
ΑΜ4.2.2 Ερωτήµατα /
Φίλτρα

ΑΜ4.2.2.1 ∆ηµιουργία φίλτρων / ερωτηµάτων βάσει
απλών ή σύνθετων κριτηρίων.
ΑΜ4.2.2.2 Χρήση προχωρηµένων επιλογών για
ερωτήµατα / φίλτρα.

ΑΜ4.2.3 Σύνδεση

ΑΜ4.2.3.1 Σύνδεση δεδοµένων / γραφήµατος µέσα σε
φύλλο εργασίας.
ΑΜ4.2.3.2 Σύνδεση δεδοµένων / γραφήµατος σε
διαφορετικά φύλλα εργασίας.
ΑΜ4.2.3.3 Σύνδεση δεδοµένων / γραφήµατος σε
διαφορετικά βιβλία εργασίας.
ΑΜ4.2.3.4 Σύνδεση δεδοµένων / γραφήµατος σε
έγγραφο επεξεργασίας κειµένου.
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Κατηγορία

Σύνολο ∆εξιοτήτων

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας

ΑΜ4.2.3.5 Άθροιση δεδοµένων συνεχόµενων φύλλων
εργασίας µε χρήση τρισδιάστατων (3-∆)
συναρτήσεων άθροισης (sum).
ΑΜ4.2.4 Πρότυπα

ΑΜ4.2.4.1 Χρήση ενός προτύπου.
ΑΜ4.2.4.2 Επεξεργασία ενός προτύπου.

ΑΜ4.2.5 Γραφήµατα/
Σχεδιαγράµµατα

ΑΜ4.2.5.1 Περιστροφή γραφήµατος πίτας.

ΑΜ4.2.5.2 Μορφοποίηση τιµών και επικεφαλίδων των
αξόνων.
ΑΜ4.2.5.3 Μετακίνηση τίτλου, υποµνήµατος ή πίνακα
δεδοµένων ενός γραφήµατος.
ΑΜ4.2.5.4 Αποµάκρυνση όλων των τµηµάτων σε
γράφηµα πίτας.
ΑΜ4.2.5.5 ∆ιαγραφή µιας σειράς δεδοµένων ενός
γραφήµατος.
ΑΜ4.2.5.6 Τροποποίηση του τύπου γραφήµατος µιας
καθορισµένης σειράς δεδοµένων.
ΑΜ4.2.5.7 ∆ιεύρυνση της απόστασης µεταξύ των
στηλών / ράβδων σ' ένα δισδιάστατο (2-∆)
γράφηµα.
ΑΜ4.2.5.8 Εισαγωγή εικόνας σε δισδιάστατο (2-∆)
γράφηµα
ΑΜ4.3.1.1 Χρήση συναρτήσεων ηµεροµηνίας και ώρας:
ΑΜ4.3 Συναρτήσεις ΑΜ4.3.1 Χρήση
TODAY, DAY, MONTH, YEAR.
Συναρτήσεων
ΑΜ4.3.1.2 Χρήση µαθηµατικών συναρτήσεων: SUMIF,
SUMPOSITIVE, ROUND
ΑΜ4.3.1.3 Χρήση στατιστικών συναρτήσεων: COUNT,
PURECOUNT, COUNTA, COUNTIF
ΑΜ4.3.1.4 Χρήση συναρτήσεων κειµένου: PROPER,
UPPER, LOWER, CONCATENATE
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Κατηγορία

Σύνολο ∆εξιοτήτων

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας

ΑΜ4.3.1.5 Χρήση οικονοµικών συναρτήσεων: FV, NPV,
PMT, PV, RATE
ΑΜ4.3.1.6 Χρήση συναρτήσεων αναζήτησης και
αναφοράς: HLOOKUP, VLOOKUP
ΑΜ4.3.1.7 Χρήση λογικών συναρτήσεων IF, AND, OR,
ISERROR
ΑΜ4.3.1.8 Χρήση διαθέσιµων συναρτήσεων βάσης
δεδοµένων: DSUM, DMIN, DMAX και
DCOUNT
ΑΜ4.4 Ανάλυση

ΑΜ4.4.1 Συγκεντρωτικοί Πίνακες

ΑΜ4.4.1.1 ∆ηµιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα µε
χρήση καθορισµένων ονοµάτων πεδίων.
ΑΜ4.4.1.2 Τροποποίηση δεδοµένων προέλευσης και
ενηµέρωση Συγκεντρωτικού Πίνακα.
ΑΜ4.4.1.3 Οµαδοποίηση / Προβολή δεδοµένων
Συγκεντρωτικού Πίνακα βάση καθορισµένου
κριτηρίου.

ΑΜ4.4.2 Σενάρια /
Εκδοχές

ΑΜ4.4.2.1 ∆ηµιουργία και ονοµατοδοσία Σεναρίων /
Εκδοχών (Versions), από καθορισµένη
περιοχή κελιών.
ΑΜ4.4.2.2 ∆ηµιουργία σύνοψης Σεναρίου / αναφοράς
Εκδοχής.

ΑΜ4.4.3 Έλεγχος

ΑΜ4.4.3.1 Ανίχνευση προηγουµένων κελιών σε φύλλο
εργασίας.
ΑΜ4.4.3.2 Ανίχνευση εξαρτηµένων κελιών σε φύλλο
εργασίας.
ΑΜ4.4.3.3 Εµφάνιση όλων των τύπων ή προβολή της
θέσης όλων των τύπων σ' ένα φύλλο
εργασίας.
ΑΜ4.4.3.4 Προσθήκη και διαγραφή σχολίων σε φύλλο
εργασίας
ΑΜ4.4.3.5 Επεξεργασία σχολίων σε φύλλα εργασίας
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Κατηγορία
ΑΜ4.5 Ειδικά
Εργαλεία

Σύνολο ∆εξιοτήτων

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας

ΑΜ4.5.1 Μακροεντολές ΑΜ4.5.1.1 Καταγραφή απλής µακροεντολής (π.χ.
αλλαγές στη διάταξη της σελίδας)
ΑΜ4.5.1.2 Εκτέλεση µακροεντολής
ΑΜ4.5.1.3 Αντιστοίχιση µακροεντολής σε
προσαρµοσµένο κουµπί της γραµµής
εργαλείων
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EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE®
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS)

Ενότητα ΑΜ6
Παρουσιάσεις, Προχωρηµένο Επίπεδο

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα © 2003 Ίδρυµα ECDL (ECDL Foundation)
Όλα τα δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα. Κανένα µέρος αυτού του
εγγράφου δεν µπορεί να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια
από το Ίδρυµα ECDL2. Για άδεια αναπαραγωγής του υλικού θα πρέπει να απευθυνθείτε στον εκδότη.
Η επίσηµη έκδοση της Εξεταστέας Ύλης της Ενότητας
ECDL AM6-Παρουσιάσεις, Προχωρηµένο Επίπεδο,, µπορεί να βρεθεί στον δικτυακό τόπο:
http://www.ecdl.com

2

Όλες οι ενδείξεις «Ίδρυµα ECDL» αναφέρονται στο The European Computer Driving Licence Foundation Ltd.
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Ενότητα ΑΜ6 - Παρουσιάσεις, Προχωρηµένο Επίπεδο
Ακολουθεί η Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) για την ενότητα AM6 - Παρουσιάσεις, Προχωρηµένο
Επίπεδο, που αποτελεί τη βάση για τα πρακτικές εξετάσεις της συγκεκριµένης ενότητας. Η
Εξεταστέα Ύλη για την ενότητα AM6, βασίζεται στις γνώσεις και επεκτείνει το σύνολο των
δεξιοτήτων που περιέχονται στην αντίστοιχη Ενότητα 6 της Εξεταστέας Ύλης ECDL Έκδοση 4.0
ή προγενέστερη. Ο προσδιορισµός «Προχωρηµένου Επιπέδου» για την Ενότητα AM6,
υποδηλώνει ότι ο υποψήφιος κατέχει ήδη το σύνολο των δεξιοτήτων και έχει αφοµοιώσει τις
γνώσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 6 της Εξεταστέας Ύλης ECDL Έκδοση 4.0 ή
προγενέστερη.

Στόχοι της Ενότητας
Ενότητα AM6 Η ενότητα Παρουσιάσεις, Προχωρηµένο Επίπεδο, απαιτεί από τον
υποψήφιο να κατανοήσει ορισµένες από τις βασικές αρχές που λαµβάνονται
υπ’ όψη για την προετοιµασία και τον σχεδιασµό των παρουσιάσεων. Ο
υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός εργαστεί αποδοτικά σε υψηλότερο από το
βασικό επίπεδο ικανότητας, να χρησιµοποιεί την εφαρµογή παρουσιάσεων
ώστε να δηµιουργεί παρουσιάσεις που κρίνονται ως προχωρηµένου επιπέδου.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να αντιλαµβάνεται τις περισσότερες
από τις δυνατότητες της εφαρµογής παρουσιάσεων και να δηµιουργεί
αποτελέσµατα χρησιµοποιώ-ντας προχωρηµένες τεχνικές µορφοποίησης και
διάταξης και να χρησιµοποιεί εφέ πολυµέσων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι
ικανός να δηµιουργεί υψηλού επιπέδου διαγράµµατα-γραφήµατα και να
εµπλουτίζει την δουλειά του χρησιµοποιώντας εργαλεία εικόνων και σχεδίασης
για να τροποποιεί τις εικόνες και τα αντικείµενα σχεδίασης3. Ο υποψήφιος θα
πρέπει ακόµη να είναι ικανός να δηµιουργεί και να χρησιµοποιεί µακροεντολές
που αναφέρονται στην εφαρµογή των παρουσιάσεων.
Κατηγορία
AM6.1 Παράγοντες
Σχεδιασµού

Σύνολο ∆εξιοτήτων

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας

AM6.1.1 Ακροατήριο
AM6.1.1.1 Κατανόηση του πώς το µέγεθος του
και Συνθήκες
ακροατηρίου, οι διαστάσεις καθώς και ο
Παρουσίασης
φωτισµός της αίθουσας, επηρεάζουν την
προετοιµασία και τον σχεδιασµό µιας
παρουσίασης, όπως: ανάγκη χρήσης
µικροφώνου, προβολικού καθώς και
προσαρµογή της αντίθεσης µεταξύ
δεδοµένων και φόντου ώστε η παρουσίαση
να είναι ευανάγνωστη.
AM6.1.1.2 Κατανόηση του πώς τα δηµογραφικά στοιχεία
και οι γνώσεις του ακροατηρίου, επηρεάζουν
την προετοιµασία και τον σχεδιασµό µιας

3 Οι όροι «αντικείµενο σχεδίασης» και «σχήµα» χρησιµοποιούνται ισότιµα στο παρόν κείµενο και υπονοούν γραφικά αντικείµενα που
δηµιουργεί ο χρήστης χρησιµοποιώντας εργαλεία σχεδίασης της εφαρµογής παρουσιάσεων.
Ο όρος «γραφικό» υπονοεί κάποιο γραφικό αντικείµενο που αντλείται από κάποια συλλογή έτοιµων γραφικών της εφαρµογής.
Ο όρος «εικόνα» υπονοεί κάποιο γραφικό αντικείµενο που αντλείται ή εισάγεται στη διαφάνεια από κάποιο αρχείο εικόνας.
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Κατηγορία

Σύνολο ∆εξιοτήτων

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας
παρουσίασης, όπως: διαφοροποίηση του
τρόπου παρουσίασης των µηνυµάτων
ανάλογα µε την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο,
την απασχόληση, το πολιτιστικό επίπεδο
καθώς η ανάγκη για ύπαρξη βασικών ή
άλλων επεξηγήσεων.

AM6.1.2 Αφοµοίωση - AM6.1.2.1 Κατανόηση του ότι ένα ακροατήριο ενδέχεται
να αντιλαµβάνεται περισσότερα από
Κατανόηση
φωτογραφίες, εικόνες, γραφήµατα και
σχεδιαγράµµατα. Κατανόηση του ότι το
κείµενο σε µια παρουσίαση θα πρέπει να
υποβοηθά τις γραφικές απεικονίσεις.
Κατανόηση της σπουδαιότητας του περιορισµού του επιπέδου των λεπτοµερειών στα
γραφικά και τα κείµενα καθώς και της χρήσης
ενός συνεπούς πλαισίου σχεδίασης που να
προάγει την σαφήνεια.
AM6.1.2.2 Κατανόηση του πώς η επιλογή χρωµάτων
γραµµατοσειράς, το πλήθος των χρωµάτων
που χρησιµοποιούνται µπορούν να
αποσπάσουν διαφορετικές ανταποκρίσεις
από τα µέλη του ακροατηρίου, όπως:
διαφορετικές συναισθηµατικές αντιδράσεις,
πιθανό αποπροσανατολισµό από την
υπερβολική χρήση χρωµατισµών. Επίγνωση
των προβληµάτων αχρωµατοψίας.
AM6.1.3 Εκφώνηση Παρουσίαση
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AM6.1.3.1 Κατανόηση ορισµένων σηµαντικών θεµάτων
στην προετοιµασία και τον σχεδιασµό που
σχετίζονται µε την εκφώνηση και τον τρόπο
προβολής της παρουσίασης, όπως:
βεβαιότητα ότι οι διαφάνειες ακολουθούν µια
λογική σειρά, αναγκαιότητα προσαρµογής του
περιεχοµένου στον διαθέσιµο χρόνο, ανάγκη
να λαµβάνεται υπ’ όψη ο εύλογος χρόνος
αδιάσπαστης προσοχής του ακροατηρίου,
ανάγκη να υπολογίζεται ένα κατάλληλο
χρονικό διάστηµα για κάθε διαφάνεια σε µια
παρουσίαση.
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Κατηγορία
AM6.2 ∆ιαφάνειες

Σύνολο ∆εξιοτήτων

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας

AM6.2.1 Προετοιµασία AM6.2.1.1 ∆ηµιουργία και αποθήκευση νέου προτύπου
παρουσίασης µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
όπως: Προσαρµοσµένα εφέ γεµίσµατος
φόντου, λογότυπο, διάστιχο µεταξύ
παραγράφων κουκκίδων.
AM6.2.1.2 Συνένωση – εισαγωγή των διαφανειών, µιας
υπάρχουσας παρουσίασης σε µια που
δηµιουργείται.
AM6.2.1.3 Συνένωση – εισαγωγή µιας διάταξης από
αρχείο εφαρµογής επεξεργασίας κειµένου
(outline) σε µια παρουσίαση.
AM6.2.1.4 Εφαρµογή στο φόντο διαβάθµισης
χρωµάτων, υφής, µοτίβου, εφέ γεµίσµατος
εικόνας σε διαφάνεια, διαφάνειες ή ολόκληρη
παρουσίαση.

AM6.3 Εικόνες,
Γραφικά,
Σχήµατα

AM6.2.2 Εξαγωγή

AM6.2.2.1 Αποθήκευση µιας διαφάνειας σε µορφή gif,
jpeg, bmp σε τοποθεσία ενός οδηγού
αποθηκευτικού µέσου.

AM6.3.1 Χειρισµός

AM6.3.1.1 Μετατροπή εικόνας ή γραφικού σε αντικείµενο
σχεδίασης.
AM6.3.1.2 Οµαδοποίηση, ∆ιαχωρισµός – Κατάργηση
οµαδοποίησης αντικειµένων σχεδίασης σε µια
διαφάνεια.
AM6.3.1.3 Μεταβολή της διάταξης (εµπρός ή πίσω)
εικόνας, γραφικού ή σχήµατος µεταξύ των.
AM6.3.1.4 Τοποθέτηση µιας εικόνας, γραφικού ή
σχήµατος σε µια διαφάνεια οριζόντια ή κάθετα
µε χρήση καθορισµένων συντεταγµένων ή
σηµείων αναφοράς της διαφάνειας.
AM6.3.1.5 Κατανοµή επιλεγµένων εικόνων, γραφικών ή
σχηµάτων οριζόντια και κάθετα σχετικά µε την
διαφάνεια.
AM6.3.1.6 Παράβλεψη γραφικών φόντου µιας
διαφάνειας ή διαφανειών
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Κατηγορία

Σύνολο ∆εξιοτήτων
AM6.3.2 Εφέ

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας

AM6.3.2.1 Εφαρµογή εφέ ηµιδιαφάνειας σε εικόνα,
γραφικό ή σχήµα.
AM6.3.2.2 Εφαρµογή 3-∆ιάστατων εφέ σε σχήµα.
AM6.3.2.3 Εφαρµογή σκίασης και αλλαγή θέσης σκιάς
συγκεκριµένου χρώµατος σε εικόνα, γραφικό
ή σχήµα.
AM6.3.2.4 Εφαρµογή γεµίσµατος µε διαβάθµιση
χρωµάτων, υφή, µοτίβο, εφέ γεµίσµατος µε
εικόνα σε σχήµα σε µια παρουσίαση.
AM6.3.2.5 Συλλογή συνόλου µορφοποιήσεων από ένα
αντικείµενο και εφαρµογή του σε ένα άλλο.

AM6.3.3 Επεξεργασία AM6.3.3.1 Αλλαγή βάθους χρώµατος µιας εικόνας π.χ.:
Εικόνων 4
4-bits, 8-bits, 24-bits.
AM6.3.3.2 Περικοπή και αλλαγή µεγέθους µε διατήρηση
των αναλογιών µιας εικόνας.
AM6.3.3.3 Περιστροφή, αναστροφή, αντιστροφή µιας
εικόνας.
AM6.3.3.4 Εφαρµογή διαφορετικών διαθέσιµων εφέ
όπως: εφέ αρνητικού, θαµπώµατος (blur),
όξυνσης (sharp), υαλογραφήµατος (stained
glass), ανάγλυφου (emboss) σε µια εικόνα.
AM6.3.3.5 Μετατροπή µιας εικόνας σε µορφή
διαβαθµίσεων γκρι ή ασπρόµαυρη.
AM6.3.3.6 Μετατροπή µιας εικόνας σε µορφή αρχείου
όπως: bmp, gif, jpeg.

4 Για την Γνωστική Περιοχή Επεξεργασία Εικόνων, ίσως να είναι απαραίτητη η χρήση δευτερεύουσας εφαρµογής
επεξεργασίας εικόνων / γραφικών.
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Κατηγορία

Σύνολο ∆εξιοτήτων

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας

AM6.4 Γραφήµατα, AM6.4.1 Χρήση
AM6.4.1.1 ∆ηµιουργία µικτού γραφήµατος γραµµής –
Γραφηµάτων,
στηλών δύο αξόνων.
∆ιαγράµµατα
∆ιαγραµAM6.4.1.2 Αλλαγή τύπου γραφήµατος, όπως π.χ.
µάτων
Γράφηµα στηλών σε µικτό γράφηµα γραµµήςστηλών δύο αξόνων.

AM6.4.1.3 Αλλαγή µορφοποίησης γραφήµατος σε
προσαρµοσµένες µορφοποιήσεις ή µορφές
γραφήµατος. Αλλαγή τύπου γραφήµατος µιας
µόνο σειράς δεδοµένων σε ένα γράφηµα.
AM6.4.1.4 Αλλαγή κλίµακας του άξονα τιµών (άξονα-y),
ελάχιστης – µέγιστης τιµής, κύριου
διαστήµατος µεταξύ των τιµών που
αναπαριστώνται στο γράφηµα.
AM6.4.1.5 Εφαρµογή ενσωµατωµένων επιλογών ώστε
να εµφανίζονται οι τιµές του άξονα-y του
γραφήµατος σε εκατοντάδες, χιλιάδες ή
εκατοµµύρια χωρίς να τροποποιηθούν οι
αριθµοί στο πλέγµα δεδοµένων.
AM6.4.2 ∆ιαγράµµατα AM6.4.2.1 Σχεδίαση διαγράµµατος ροής
Ροής
χρησιµοποιώντας ενσωµατωµένες επιλογές ή
άλλα διαθέσιµα εργαλεία σχεδίασης.
AM6.4.2.2 Αλλαγή, διαγραφή συστατικών µερών σε ένα
διάγραµµα ροής.
AM6.4.2.3 Αλλαγή τύπου συνδέσεων µεταξύ των
σχηµάτων του διαγράµµατος ροής.
AM6.5 Πολυµέσα

AM6.5.1 Ήχος, Βίντεο AM6.5.1.1 Εισαγωγή ήχων σε εφέ κίνησης εισόδου,
ρύθµιση χρονισµού για αυτόµατη
αναπαραγωγή.
AM6.5.1.2 Εισαγωγή βίντεο µε εφέ κίνησης εισόδου,
ρύθµιση χρονισµού για αυτόµατη
αναπαραγωγή.
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Κατηγορία

Σύνολο ∆εξιοτήτων
AM6.5.2 Κινούµενα
αντικείµενα

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας

AM6.5.2.1 Είσοδος κινούµενων αντικειµένων µε κλικ του
ποντικιού ή αυτόµατα µετά από καθορισµένο
χρόνο.
AM6.5.2.2 Αλλαγή σειράς εµφάνισης των κινούµενων
αντικειµένων στην διαφάνεια.
AM6.5.2.3 Εφαρµογή αυτόµατων ρυθµίσεων έτσι ώστε
οι παράγραφοι µε κουκκίδες ή τα σχήµατα σε
µια παρουσίαση να σβήνουν (θαµπώνουν) σε
ένα συγκεκριµένο χρώµα µετά την κίνηση.
AM6.5.2.4 Εφαρµογή κίνησης σε γράφηµα και
οµαδοποιήσεις στοιχείων του γραφήµατος
ανά σειρά, ανά κατηγορία, ανά στοιχείο
σειράς.

AM6.6 ∆ιαχείριση
Παρουσιάσεων

AM6.6.1 Έλεγχος
Προβολής
∆ιαφανειών

AM6.6.1.1 Χρησιµοποίηση αλληλεπίδρασης στο
περιεχόµενο µιας διαφάνειας προκειµένου να
δίνεται η δυνατότητα πλοήγησης σε άλλη
διαφάνεια, διαφάνειες, άλλη παρουσίαση,
αρχείο ή URL.
AM6.6.1.2 Αλλαγή ιδιοτήτων αλληλεπίδρασης σε µια
διαφάνεια που δίνουν την δυνατότητα
πλοήγησης σε άλλη διαφάνεια, διαφάνειες,
άλλη παρουσίαση, αρχείο ή URL..
AM6.6.1.3 Εφαρµογή χρονισµών, απαλοιφή χρονισµών
από τις εναλλαγές των διαφανειών.
AM6.6.1.4 Εφαρµογή ρυθµίσεων σε µια προβολή
παρουσίασης έτσι ώστε να επαναλαµβάνεται
συνεχώς η προβολή της ή να µην
επαναλαµβάνεται.
AM6.6.1.5 Εφαρµογή ρυθµίσεων έτσι ώστε η διαδοχή
των διαφανειών να γίνεται από τον χρήστη ή
µε χρήση χρονισµών αν υπάρχουν,
ρυθµίσεων ώστε η παρουσίαση να
προβάλλεται µε χρήση των εφέ κίνησης ή
χωρίς.
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Κατηγορία

Σύνολο ∆εξιοτήτων
AM6.6.2 Προσαρµοσµένες
Προβολές

Αναφορά

Αντικείµενο Εργασίας

AM6.6.2.1 ∆ηµιουργία προσαρµοσµένης προβολής
διαφανειών.
AM6.6.2.2 Επεξεργασία – Τροποποίηση της
προσαρµοσµένης προβολής διαφανειών.
AM6.6.2.3 Εκτέλεση προσαρµοσµένης προβολής
διαφανειών.

AM6.7 Συσχετιζόµενες
Πληροφορίες

AM6.7.1 Συνδέσεις ∆εσµοί

AM6.7.1.1 Σύνδεση κειµένου από ένα έγγραφο, µιας
περιοχής από ένα φύλλο εργασίας. Σύνδεση
ενός γραφήµατος από εφαρµογή λογιστικών
φύλλων σε µια διαφάνεια και προβολή του
σαν αντικείµενο.
AM6.7.1.2 Ενηµέρωση, τροποποίηση συνδεµένων
στοιχείων σε µια παρουσίαση.
AM6.7.1.3 Αλλαγή ενός συνδεδεµένου αντικειµένου σε
µια διαφάνεια σε ενσωµατωµένο αντικείµενο.
AM6.7.1.4 Εισαγωγή αρχείου εικόνας και σύνδεση της
εικόνας µε το αρχείο.

AM6.8 Μακροεντολές

AM6.8.1 Καταγραφή,
Αντιστοίχιση

AM6.8.1.1 Καταγραφή απλής µακροεντολής όπως:
εφαρµογή εφέ κίνησης σε µια εικόνα, επανασχεδίαση σε µικρότερη κλίµακα ενός
αντικειµένου σχεδίασης, µορφοποίηση
κειµένου.
AM6.8.1.2 Εκτέλεση µακροεντολής.
AM6.8.1.3 Αντιστοίχιση µακροεντολής σε
προσαρµοσµένο κουµπί της γραµµής
εργαλείων.
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