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ECDL IT Administrator 
Ενότητα 2 - Λειτουργικά Συστήματα 

 
∆είγμα Τεστ 

Ακολουθεί ένα δείγμα πρακτικού τεστ για την ενότητα 2 του ECDL IT Administrator, Λειτουργικά 

Συστήματα με χρήση Microsoft Windows. Κατά τη διάρκεια του τεστ ζητείται να απαντηθούν ερωτήσεις 

σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του λειτουργικού συστήματος ενός υπολογιστή. Οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν μόνο το εγκεκριμένο υλικό που θα τους δοθεί από το ΕΚ και να 

παραδώσουν όλο αυτό το υλικό μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Το δείγμα τεστ αποτελείται 

από τέσσερις (4) πρακτικές ερωτήσεις των 10 βαθμών ενώ η βάση επιτυχίας στο τεστ είναι το 70% 

(>= 28 βαθμοί).  (Το τεστ στις εξετάσεις του ECDL IT Administrator αποτελείται από 15 πρακτικές 

ερωτήσεις των 10 βαθμών με βάση επιτυχίας στο τεστ είναι το 70% (>= 105 βαθμοί)) 

 
Τεχνικές Οδηγίες για το Τεστ: 

I. Η σύλληψη των στιγμιότυπων οθόνης προτείνεται να γίνεται με την εφαρμογή της Ζωγραφικής 

(Paint) του λειτουργικού συστήματος των Windows.   

II. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κλείνουν όποια παράθυρα ανοίγουν μετά την ολοκλήρωση της 

εκτέλεση των αναφερομένων κάθε ερώτησης του τεστ προτού προχωρήσουν στην επόμενη 

ερώτηση. 

III. Πριν την εκτέλεση των ερωτημάτων του δείγματος, δημιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας ένα 

φάκελο με όνομα IT_Admin 

Σύνολο: 40 Βαθμοί 
 

1) Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο διαγνωστικό εργαλείο για να εξερευνήσετε (query) τη σωστή 

λειτουργία του modem που υπάρχει εγκατεστημένο στο σύστημα. Κάντε σύλληψη 

στιγμιότυπου οθόνης (print screen/screenshot) του παραθύρου που δείχνει την κατάσταση του 

modem και αποθηκεύστε τη με το όνομα Sample_Modem.png στο φάκελο IT_Admin που 

βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας (desktop). (10 Βαθμοί) 

2) Ανοίξτε το κατάλληλο παράθυρο απ’ όπου μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση της 

προεπιλεγμένης πύλης (default gateway) του συστήματος και  ρυθμίστε το σύστημα ώστε να 

επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση 192.168.0.5 σαν προεπιλεγμένη πύλη (default 
gateway).  Μην προβείτε στην εφαρμογή της ρύθμισης αλλά κάντε σύλληψη στιγμιότυπου 

οθόνης (print screen/screenshot) του παραθύρου που δείχνει τις νέες ρυθμίσεις και 

αποθηκεύστε τη με το όνομα Sample_gateway.png στο φάκελο IT_Admin που βρίσκεται 

στην επιφάνεια εργασίας (desktop) σας. (10 Βαθμοί) 
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3) Αλλάξτε στον Internet Explorer τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης (proxy server) 
ώστε να χρησιμοποιεί τη ∆ιεύθυνση (Address) 10.12.12.12 και τη Θύρα (Port) 3010.  Kάντε 
σύλληψη στιγμιότυπου οθόνης (print screen/screenshot) του παραθύρου που δείχνει τις νέες 

ρυθμίσεις και αποθηκεύστε τη με το όνομα Sample_proxy.png στο φάκελο IT_Admin που 

βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας (desktop).  (10 Βαθμοί) 

4) Ρυθμίστε το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) για να χρησιμοποιεί σαν 

διακομιστή αλληλογραφίας εισερχομένων το pop.myitadmin.gr με πρωτόκολλο POP3, 

και σαν διακομιστή αλληλογραφίας εξερχομένων το mail. myitadmin.gr. Χρησιμοποιήστε 
ως Κωδικό Χρήστη (User ID/Account Name) τη λέξη janed και τη λέξη k1dx9 ως Κωδικό 

Πρόσβασης (Password).  Kάντε σύλληψη στιγμιότυπου οθόνης (print screen/screenshot) του 

παραθύρου που δείχνει τις νέες ρυθμίσεις και αποθηκεύστε το με το όνομα Sample_mail.png 
στο φάκελο IT_Admin που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας (desktop) σας.   (10 Βαθμοί) 

 
Κλείστε όλα τα ανοικτά παράθυρα και όλες τις ανοικτές εφαρμογές. 

 

Προσθέστε μπροστά από το όνομα του φακέλου IT_Admin τον αριθμό της κάρτας 

δεξιοτήτων σας και κατόπιν αντιγράψτε το φάκελο στη δισκέτα υποψηφίου που 

σας έχει δοθεί. 

 


