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Αναζήτηση αρχείων ή φακέλων 33 

Το Σημειωματάριο 38 

Λίστα πρόσφατων εγγράφων 42 
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Δημιουργία, άνοιγμα, αποθήκευση, κλείσιμο εγγράφου 67 

Εργασία με πολλά έγγραφα 69 
Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος 69 
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Μορφοποίηση αντικειμένων 82 
Αλλαγή χρώματος γεμίσματος ή Υφής σε γραφικό 84 
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Μορφοποίηση πίνακα 88 
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Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης 91 
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Μορφή εκθέτη δείκτη 94 
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Αντιγραφή μορφοποίησης 94 
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Καθορισμός και χρήση στηλοθετών 96 
Χρήση Στυλ παραγραφών 96 
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Αναφορά σε άλλο φύλλο εργασίας του ιδίου βιβλίου εργασίας 111 
Αναφορά σε φύλλο εργασίας άλλου βιβλίου εργασίας 112 
Αναφορά στις γραμμές και τις στήλες, κελιά, ονόματα κελιών 113 
Μετακίνηση στο Excel 113 
Εργασίες με φύλλα 114 
Εισαγωγή Φύλλου εργασίας 114 
Διαγραφή Φύλλου εργασίας 115 
Μετονομασία Φύλλου εργασίας 116 
Μετακίνηση Φύλλου εργασίας 116 
Διαίρεση και σταθεροποίηση περιοχών ενός φύλου εργασίας 117 
Εισαγωγή κειμένου και αριθμών σε κελί, διόρθωση και διαγραφή 119 
Εισαγωγή δεδομένων σε κελί 119 
Διόρθωση περιεχομένου κελιού 119 
Διαγραφή δεδομένων κελιού 119 
Χρήση της δυνατότητας εύρεσης και αντικατάστασης 
δεδομένων κελιών 119 
Γραμμές και Στήλες 121 
Επιλογή Στήλης ή Γραμμής 121 
Εισαγωγή Στήλης και Γραμμής 121 
Εισαγωγή Στήλης 121 
Εισαγωγή Γραμμής 122 
Αλλαγή πλάτους Στήλης 122 
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Αντιγραφή - Μετακίνηση κελιών 125 

Αντιγραφή με συμπλήρωση 126 

Αντιγραφή από φύλλο σε φύλλο 126 

Ειδική Επικόλληση 127 
Ταξινόμηση δεδομένων 127 
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Αντιγραφή πλάτους στηλών 129 
Εμφάνιση πολλών γραμμών κειμένου μέσα σε κελί 129 
Συγχώνευση κελιών 130 
Αλλαγή του χρώματος κειμένου 130 
Εφαρμογή περιγράμματος σε κελιά 131 

Καθορισμός δεκαδικών ψηφίων σε έναν αριθμό 132 
Εμφάνιση αριθμών ως κλασμάτων 132 
Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστών 133 
Προσθήκη ή κατάργηση νομισματικού συμβόλου 133 
Μορφοποίηση ημερομηνίας 133 
Κεφαλίδες και Υποσέλιδα 134 
Εισαγωγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου 134 
Αλλαγή γραμματοσειράς στο κείμενο κεφαλίδας ή υποσέλιδου 135 
Μαθηματικοί υπολογισμοί 135 
Χρήση σχετικής και απόλυτης αναφοράς 
σε τύπους ή συναρτήσεις 136 

Σύνταξη των συναρτήσεων 137 
Συνάρτηση Sum 138 
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Συναρτήσεις Max και Min 139 
Συνάρτηση Count 139 
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Συνάρτηση Today 139 
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Εισαγωγή εικόνας, αντικειμένου και αυτόματα σχήματα 142 
Εισαγωγή εικόνας 142 
Εισαγωγή αυτόματου σχήματος 143 
Εισαγωγή αντικειμένων 143 
Μορφοποίηση αντικειμένων 144 

Δημιουργία Γραφήματος 146 
Αλλαγή διαστάσεων και θέσης γραφήματος 149 
Προσθήκη - αφαίρεση σειράς δεδομένων 150 
Αλλαγή τύπου γραφήματος 150 
Αλλαγή των τιμών γραφήματος 151 
Αλλαγή γραμματοσειράς και μεγέθους κειμένου σε ένα γράφημα 151 
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Προσθήκη, αλλαγή, γραφή υπομνήματος σε γράφημα 152 
Αλλαγή χρωμάτων ράβδου, στήλης, γραμμής, τμήματος πίτας 152 
Αλλαγή χρώματος φόντου γραφήματος 153 
Διαμόρφωση σελίδας 153 

Καρτέλα Περιθώρια 154 
Καρτέλα Κεφαλίδα / υποσέλιδο 154 

Εκτύπωση σε αρχείο 156 
Χρήση της βοήθειας 157 

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Βάσεις Δεδομένων 160 

Η οθόνη της Access 161 
Δημιουργία, άνοιγμα, κλείσιμο βάσης δεδομένων 161 
Δημιουργία πίνακα 163 
Τύποι δεδομένων 163 
Κείμενο - Υπόμνημα - Αριθμός - Ημερομηνία / Ώρα 
Νομισματική μονάδα - Αυτόματη αρίθμηση - 163 
Ναι / Όχι - Αντικείμενο OLE- Υπερ-σύνδεση 164 
Μέγεθος πεδίου - Μορφή - Μάσκα εισαγωγής 167 
Λεζάντα - Προεπιλεγμένη τιμή - Κανόνας επικύρωσης -
Κείμενο επικύρωσης - Απαιτείται 168 
Μηδενικός μήκος - Με ευρετήριο 169 
Προβολή φύλλου δεδομένων πίνακα 169 
Μεταβολή πλάτους στήλης πίνακα, μετακίνηση στήλης 171 
Ταξινόμηση δεδομένων 172 
Αναζήτηση δεδομένων 173 
Φιλτράρισμα δεδομένων 174 
Σχέσης μεταξύ πινάκων 175 
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Η συνάρτηση OR 181 
Η συνάρτηση BETWEEN 181 
Η συνάρτηση DATE() 181 
Μαθηματικοί Τελεστές 181 
Διάφορα άλλα κριτήρια 182 
Συγκεντρωτικά στοιχεία σε Ερωτήματα 182 
Διαγραφή ή μετονομασία ερωτήματος 188 

Δημιουργία Φόρμας 189 
Προβολή Φόρμας 195 
Διαγραφή ή μετονομασία Φόρμας 196 

Διαγραφή ή μετονομασία Έκθεσης 202 
Χρήση της Βοήθειας 202 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Intranet Explorer) 
Εισαγωγή στο διαδίκτυο 206 
Ο Παγκόσμιος ιστός 206 
Το πρωτόκολλο http και οι διευθύνσεις url's 206 
Επεξήγηση της κύριας οθόνης του Internet Explorer 208 
Εμφάνιση, απόκρυψη γραμμών εργαλείων 209 

Υπερ-σύνδεσμοι 209 
Γραμμή Διεύθυνσης 210 
Κουμπιά Πίσω και Εμπρός 210 

Διακοπή λήψης μιας ιστοσελίδας 211 
Ανανέωση εμφάνισης μιας ιστοσελίδας 211 
Ρύθμιση ιστοσελίδας να είναι διαθέσιμη χωρίς σύνδεση 211 
Προεπισκόπηση ιστοσελίδας 212 

Εύρεση κειμένου σε ιστοσελίδα 213 
Μηχανές αναζήτησης 214 
Αναζήτηση μια πληροφορίας με χρήση λέξης ή φράσης 214 
Αναζητήσεις με συνδυασμό κρίτρων 216 
Χρήση μηχανών αναζήτησης με απλά κριτήρια 216 

Προσθήκη στα Αγαπημένα 217 
Οργάνωση Αγαπημένων 218 
Διαγραφή Αγαπημένων 220 
Αποθήκευση γραφικών και αρχείων από ιστοσελίδα 220 
Αποθήκευση ιστοσελίδας (ως html, txt) 220 
Αποθήκευση εικόνας από ιστοσελίδα 221 
Download αρχείων 222 
Διαμόρφωση σελίδας 222 
Αλλαγή εμφάνισης χρωμάτων των ιστοσελίδων 223 
Χρήση ιστορικού 225 
Ρύθμιση ιστορικού 226 
Ρυθμίσεις για την φόρτωση εικόνων 227 
Επίγνωση του κινδύνου μόλυνσης με ιό των Η/Υ 228 
Τείχος προστασίας 228 
Ψηφιακά πιστοποιητικά 229 
Ασφαλείς ιστοσελίδες 229 
Χρήση της Βοήθειας 230 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Microsoft Outlook) 
Εισαγωγή στην ηλεκτρονική αλληλογραφία 234 
Πως λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 234 
Λογαριασμός EMAIL 235 
Κατανόηση των πλεονεκτημάτων του Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 235 
Επίγνωση του κινδύνου μόλυνσης με ιό του Η/Υ 235 
Επεξήγηση της κεντρικής οθόνης του Outlook 236 
Η λίστα φακέλων 237 
Προβολή, απόκρυψη γραμμής κατάστασης του Outlook 237 

Άνοιγμα μηνύματος 238 
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Επισήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένο 238 
Διαγραφή μηνυμάτων 239 
Επαναφορά ενός μηνύματος από το φάκελο Διαγραμμένα 239 
Άδειασμα φακέλου διαγραμμένων μηνυμάτων 240 
Δημιουργία μηνύματος 240 
Δημιουργία μηνύματος από επαφή 241 
Αποστολή μηνύματος με ρύθμιση προτεραιότητας 242 
Απάντηση σε μήνυμα 242 
Προώθηση μηνυμάτων 243 
Αντιγραφή, μετακίνηση κειμένου μεταξύ μηνυμάτων 244 
Χρήση Ορθογραφικού ελέγχου 244 
Επισύναψη Αρχείου 245 
Διαγραφή επισυναπτόμενου αρχείου από μήνυμα προς αποστολή 246 
Αποθήκευση και άνοιγμα συνημμένου αρχείου 246 
Προσθήκη και απαλοιφή στηλών στο φάκελο εισερχομένων 247 

Δημιουργία επαφών 248 
Δημιουργία επαφής με νέες πληροφορίες 248 
Δημιουργία επαφής από E-mail που λάβαμε 249 
Διαγραφή επαφής 249 
Δημιουργία, επεξεργασία, χρήση λίστας παραληπτών 250 
Μετακίνηση διευθύνσεων μεταξύ των λιστών διανομής 250 
Αποστολή μηνύματος με χρήση λίστας παραληπτών 251 
Δημιουργία φακέλου σε συγκεκριμένο σημείο 251 
Δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής 251 
Δημιουργία υπογραφής για μηνύματα 252 
Εισαγωγή υπογραφής σε μήνυμα 253 
Αλλαγή υπογραφής 253 
Προεπισκόπηση μηνύματος 254 
Εκτύπωση ενός μηνύματος 254 
Χρήση της Βοήθειας 254 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
Εισαγωγή στις παρουσιάσεις 256 
Επεξήγηση της οθόνης του Power Point 257 
Τα μέρη παραθύρου του Power Point 257 
Δημιουργία παρουσίασης 258 
Εισαγωγή νέας διαφάνειας 260 
Διαγραφή διαφάνειας 260 
Απόκρυψη - Επανεμφάνιση διαφάνειας 260 
Μετακίνηση διαφάνειας 261 
Φόντο διαφάνειας 261 
Αλλαγή της διάταξης μιας διαφάνειας 262 
Εισαγωγή οργανογράμματος 262 
Προσθήκη γραφήματος σε παρουσίαση 264 
Τύποι γραφημάτων 265 
Επιλογές γραφήματος 265 
Προσθήκη κειμένου σε σύμβολο κράτησης θέσης 266 
Προσθήκη πλαισίου κειμένου 266 
Μορφοποίηση κειμένου 267 
Αλλαγή τύπου και μεγέθους Γραμματοσειράς 268 
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Αύξηση μεγέθους Γραμματοσειράς 268 
Μείωση μεγέθους Γραμματοσειράς 268 
Έντονη γραφή σε κείμενο 268 
Πλάγια γραφή σε κείμενο 268 
Υπογράμμιση κειμένου 268 
Προσθήκη σκιάς σε κείμενο 269 
Αλλαγή του χρώματος σκιάς ενός κειμένου 269 
Αλλαγή πεζών - κεφαλαίων χαρακτήρων 269 
Αλλαγή του χρώματος κειμένου 270 

Εισαγωγή εικόνας από την Έτοιμη Συλλογή ClipArt 271 
Εισαγωγή εικόνας από αρχείο 271 
Αλλαγή μεγέθους εικόνας 272 
Μετακίνηση εικόνας 272 
Περίγραμμα εικόνας και στυλ γραμμής περιγράμματος 273 
Αυτόματα σχήματα 274 
Προσθήκη κύκλου, τετραγώνου ή άλλου αυτόματου σχήματος 274 
Προσθήκη κειμένου σε Αυτόματο σχήμα 274 
Περιστροφή-αναστροφή - στοίχιση αυτόματου σχήματος 274 
Χρώμα γεμίσματος αυτόματου σχήματος 275 
Εισαγωγή αντικειμένου 276 
Προσθήκη σκιάς σε ένα αντικείμενο 276 
Αλλαγή του χρώματος σκιάς ενός αντικειμένου 277 
Κουκκίδες και αρίθμηση 278 
Προσθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης σε κείμενο 278 
Αλλαγή εμφάνισης της κουκκίδας 278 
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Ασφάλεια και υγιεινή στον Η/Υ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΝ Η/Υ 

Η ΚΑΡΕΚΛΑ 

Ιία καλά σχεδιασμένη και ρυθμισμένη καρέκλα μπορεί να προσφέρει την 
κατάλληλη υποστήριξη για τη μέση, τα πόδια, τους γλουτούς και τα χέ

ρια. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να μειώσει το πιάσιμο, και την κόπωση. Επίσης βο
ηθάει πολύ και στην κυκλοφορία του αίματος. Τα ακόλουθα αντικείμενα είναι πο
λύ σημαντικά για έναν εργαζόμενο, που ασχολείται πολλές ώρες πάνω στον υπο
λογιστή: 

• Η θέση της καρέκλας 
• Το ύψος της καρέκλας 
• Τα χερούλια της καρέκλας 

Η κατάλληλη θέση της καρέκλας έχει σχέση με τη θέση του πληκτρολογίου, 
του ποντικιού και του γραφείου. 

-i 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Το ακατάλληλο μέγεθος, σχήμα και υλικό για το κάθισμα και την πλάτη 

στήριξης, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, τη μη σωστή κατανομή του βά
ρους, αύξηση στρες, μείωση της κυκλο
φορίας του αίματος. 

Πιθανές λύσεις: 
• Το κάθισμα και η πλάτη στήριξης της κα

ρέκλας πρέπει να είναι άνετα και να μπο
ρούν να ρυθμιστούν ανά πάσα στιγμή. 

• Το κάθισμα πρέπει να βολεύει τον εργα
ζόμενο (ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ με
γάλο). Πρέπει να είναι καλυμμένο και να 
έχει στρογγυλεμένες άκρες. Αυτό θα 
έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του 
"πιασίματος” στη μέση και στα πόδια. 

• Επίσης, η γωνία του καθίσματος είναι 
σημαντική. Το ρυθμιζόμενο κάθισμα δί
νει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να 
έχει πάντα μια άνετη και ξεκούραστη 
στάση. 

-θ-
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TO ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Ακατάλληλο ύψος καρέκλας. 

Πιθανές λύσεις: 

• 

• 

Οι καρέκλες πρέπει να έχουν ρυθμιζόμενο ύψος, ιδίως σε χώρους όπου 
κάθονται πολλοί εργαζόμενοι στην ίδια καρέκλα.. 
Το ύψος της καρέκλας είναι σωστό, όταν η πατούσα του ποδιού ακουμπά
ει τελείως στο πάτωμα, και το πί
σω μέρος του γονάτου να είναι 
ελαφρώς ψηλότερα από το κάθι
σμα. Αυτή η στάση επιτρέπει να 
γίνεται καλή κυκλοφορία του αί
ματος στα πόδια. 

JÈ ^α^?^ 

^Ροΐ 
\jr ^ ^ " ^ 

ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ 
|Ί_|Ίθέση της οθόνης και των εγγράφων είναι πολύ σημαντική στο να δημιουρ-
[ΤΐΙγήσετε ένα άνετο χώρο στο γραφείο σας. Τα παρακάτω αντικείμενα είναι 

σημαντικά για να μειωθούν οι πονοκέφαλοι, το πιάσιμο του λαιμού, και η κόπω-

-i 

ση: 
• Οθόνη 
• θέση των εγγράφων 

Η θέση της οθόνης και των εγγράφων έχει άμεση σχέση με τη θέση του πλη
κτρολογίου, του ποντικιού και τη σωστή ρύθμιση της καρέκλας. 

-θ-
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Ασφάλεια και υγιεινή στον Η/Υ 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Όταν η οθόνη είναι πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά ή είναι τοποθετημένη στο 

πλάι του εργαζομένου, μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, πιάσιμο στο 
λαιμό, στους ώμους και στη μέση. 

Όταν η οθόνη είναι πολύ χαμηλά 

Πιθανές λύσεις: 
• Τοποθετήστε την οθόνη ακριβώς μπροστά από το χρήστη. 
• Το ψηλότερο μέρος της οθόνης δεν πρέπει να ξεπερνά το ύψος των μα

τιών του χρήστη. 
Η καταλληλότερες οθόνες είναι αυτές που μπορούν να περιστραφούν ορι
ζόντια ή κατακόρυφα, επιτρέποντας στο χρήστη να επιλέγει την κατάλλη
λη γωνία. 
Γενικώς, τοποθετώντας την οθόνη επάνω στον υπολογιστή, δεν είναι καλό 
γιατί τότε η οθόνη θα ανεβεί πολύ ψηλά. 

• 

• 

-i 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Γέρνοντας το κεφάλι πίσω για να διαβάσετε κάτι στην οθόνη, μπορεί να 

προκαλέσετε πιάσιμο στο λαιμό, στους ώμους και στην πλάτη. 

Πιθανές λύσεις: 
• Η μετακίνηση του κεφαλιού μπορεί να αποφευχθεί, με την μετακίνηση της 

οθόνης λίγο πιο κάτω ή να χρησιμοποιείτε ξεκουραστικά γυαλιά. 

-θ-
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Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Αν βλέπετε την οθόνη από πολύ μακριά ή από πολύ κοντά, μπορεί να προ

ξενήσετε πόνο στα μάτια 

Πιθανές λύσεις: 
• Η καταλληλότερη απόσταση για να κοιτάτε την οθόνη είναι περίπου μισό 

μέτρο. Αν το γραφείο σας δεν επιτρέπει αυτή την απόσταση, τοποθετήστε 
μία προέκταση πληκτρολογίου και ποντικιού. 

• 

• 

Το γραφείο πρέπει να απέχει τουλάχιστον 70-80 εκατοστά από τον τοίχο, 
για να μπορείτε να τοποθετείτε άνετα την οθόνη. 
Απομακρύνετε το γραφείο από τον τοίχο για να δημιουργήσετε χώρο για 
την οθόνη. 

• 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Η παρατεταμένη προβολή στην οθόνη μπορεί να προκαλέσει πόνο στα μά

τια και ξηρότητα. 

Πιθανές λύσεις: 
Ξεκούραστε κατά περιόδους τα μάτια, εστιάζοντας τα μάτια σας σε ένα 
αντικείμενο το οποίο απέχει τουλάχιστον 6 μέτρα από τη θέση που βρίσκε
στε. 
Σταματήστε, κοιτάξτε κάπου αλλού, ανοιγοκλείστε τα μάτια σας και τεντω
θείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Δώστε στον εργαζόμενο και άλλες αρμοδιότητες, οι οποίες να μην έχουν 
σχέση με εργασία στον υπολογιστή, όπως τηλεφωνική επικοινωνία με 
τους πελάτες. 

• 

• 

-i 

ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Η συχνή κίνηση του κεφαλιού και του λαιμού για να κοιτάξετε από την 

οθόνη σε ένα έγγραφο και το αντίστροφο. 

Πιθανές λύσεις: 
Η οθόνη και ο στατήρας του εγγράφου πρέπει να είναι αρκετά κοντά, έτσι 
ώστε ο χρήστης να μην αναγκάζεται να μετακινεί το κεφάλι για να κοιτά
ξει ένα έγγραφο. 
Αν πρέπει να γράψετε, τότε η καλύτερη λύση είναι το έγγραφο να τοπο
θετηθεί κάτω από την οθόνη. 

• 

• 

-θ-

5 



s a f e t y . q x d 14/1/2008 5:18 DD Page 6 

Ασφάλεια και υγιεινή στον Η/Υ 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ 
[Ί_ΙΊ σωστή θέση του πληκτρολογίου και του ποντικιού είναι πάρα πολύ σημα-
[Ρϋντική για να δουλεύετε άνετα στο γραφείο. Οι τρεις παράγοντες που ανα

φέρονται παρακάτω είναι σημαντικοί για να προστατευτείτε από παθήσεις όπως 
το σύνδρομο του περικάρπιου σωλήνα και η τενοντίτιδα: 

• Ύψος και προσανατολισμός 
• Τοποθέτηση 
• Σχεδιασμός και λειτουργία 

-i 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Το ακατάλληλο ύψος και η γωνία που βρίσκεται το πληκτρολόγιο ή το πο

ντίκι, υποχρεώνουν το χρήστη να λυγίζει συνεχώς τους καρπούς του, ή να 
σηκώνει τα χέρια για μεγάλα χρονι
κά διαστήματα. 

Πιθανές λύσεις: 
• Το γραφείο ίσως να χρειαστεί να ση

κωθεί ή να κατεβεί λίγο, έτσι ώστε η 
θέση των χεριών να βολεύει τον χρή
στη. Αυτό μπορεί να γίνει τοποθετώ
ντας μία εξωτερική βάση πληκτρο
λογίου, ή να ρυθμιστεί η καρέκλα 
σωστά. 

-θ-
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• 

• 

Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο ή το ύψος της καρέκλας, έτσι ώστε οι αγκώνες 
του χρήστη να αιωρούνται άνετα στο πλάι του σώματος, η ώμοι να ξεκου
ράζονται συνεχώς και οι καρποί να μην περιστρέφονται συνέχεια κατά τη 
διάρκεια που εργάζεστε με το πληκτρολόγιο. 
Η γωνία του πληκτρολογίου πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπ' όψιν όταν 
ρυθμίζετε το κατάλληλο ύψος. Η καταλληλότερη θέση όταν εργάζεστε εί
ναι όταν οι βραχίονες είναι σε παράλληλη θέση με το πάτωμα και οι αγκώ
νες στο πλάι. Αυτό επιτρέπει στα χέρια να κινούνται άνετα πάνω στο πλη
κτρολόγιο. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο που δεν είναι τοποθετημένα κοντά στον χρή

στη, τον υποχρεώνουν να δυσκολεύεται να τα φτάσει κατά τη διάρκεια της 
χρήσης. 

-i 

Όταν το ποντίκι είναι μακριά Όταν το ποντίκι είναι κοντά 

Πιθανές λύσεις: 

• 

Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο ακριβώς μπροστά από το χρήστη. 
Το ποντίκι πρέπει να τοποθετηθεί στο πλάι του χρήστη. Πρέπει να σχημα
τίζεται μία ευθεία γραμμή ανάμεσα στο χέρι και στο βραχίονα. Το μπρά
τσο δεν πρέπει να μετακινείται όταν δουλεύετε με το ποντίκι. 
Χρησιμοποιήστε μία περιστρεφόμενη βάση ποντικιού, η οποία δίνει καλύ
τερη γωνία χρήσης στους καρπούς. 

Περιστρεφόμενη βάση ποντικιού 

-θ-
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Λύγισμα των καρπών στο πλάι ή πάνω κάτω την ώρα της πληκτρολόγησης. 

Λύγισμα καρπού προς τα πάνω Λύγισμα καρπού στο πλάι 

Πιθανές λύσεις: 
• Μετακινήοτε όλο το χέρι αντί μόνο για τον καρπό. 
• Μη χρησιμοποιείτε τα στηρίγματα που έχουν μερικά πληκτρολόγια αν αυ

τό κάνει τα χέρια να λυγίζουν προς τα πάνω. 

-i 

Οι καρποί να είναι ευθεία 

• Οι καρποί πρέπει να είναι ευθεία. 
Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες συσκευές κατάδειξης όπως τα 
Trackballs ή Πλακίδες Αφής (Touch Pad). Επίσης εναλλακτικοί τύποι πλη
κτρολογίων μπορεί να βοηθήσουν τον εργαζόμενο να έχει την σωστή θέ
ση των χεριών. 

• 

Trackball 

-θ-
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©κακός φωτισμός κατά τη διάρ
κεια που δουλεύετε με τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι ένας 
από τους κύριους παράγοντες που 
επηρεάζουν την όραση όπως πόνο και 
κάψιμο στα μάτια, πονοκέφαλο και θό
λωση. 

Ο φωτισμός πρέπει να είναι αρκε
τός έτσι ώστε ο εργαζόμενος να βλέ
πει άνετα την οθόνη και το κείμενο στα 
έγγραφα, αλλά όχι τόσο φωτεινός έτσι 
ώστε να προκαλεί λάμψη. Για να έχετε 
τα καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να 
εξετάσετε σοβαρά τους παρακάτω 
παράγοντες: 

• Ποσότητα του φωτός 
• Αντίθεση του φωτισμού με το περιβάλλον 

Πιθανοί Κίνδυνοι: 
• Ο έντονος φωτισμός στην οθόνη, ξεθωριάζει τις εικόνες και είναι πολύ δύ

σκολο για τον εργαζόμενο να δει καθαρά τη δουλειά του. 

Πιθανές λύσεις: 
• Χρησιμοποιήστε κρυφό φωτισμό, έτσι ώστε οι εργασίες του γραφείου, 

όπως γράψιμο, διάβασμα, να γίνονται χωρίς να πέφτει φως πάνω στην 
οθόνη του υπολογιστή. 

• Τοποθετήστε σειρές από φώτα παράλληλα με τον άξονα θέασης του χρή
στη. 

• Χρησιμοποιήστε ρυθμιζόμενο φωτισμό. 
• Αν δεν μπορεί να εγκατασταθεί κρυφός φωτισμός ή άλλου είδους φωτι

σμός, αφαιρέστε λάμπες από τα πολύφωτα έτσι ώστε να μειωθεί ο φωτι
σμός. 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Έντονος φωτισμός στο πεδίο θέασης του 

χρήστη 
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Ασφάλεια και υγιεινή στον Η/Υ 

Πιθανές λύσεις: 
• Χρησιμοποιήστε περσίδες ή 

κουρτίνες στα παράθυρα για να 
μειώσετε το φωτισμό. Οι περσί
δες πρέπει να ρυθμίζονται κατά 
τη διάρκεια της μέρας έτσι ώστε 
να επιτρέπουν το φως να μπαίνει 
στο χώρο αλλά όχι να πέφτει πά
νω στο πεδίο θέασης του χρή
στη. 

• Οι λάμπες πρέπει να έχουν προ
στατευτικά, και ο άξονας θέα
σης από το μάτι μέχρι το φως 
πρέπει να έχει μία γωνία μεγαλύ
τερη από 30 μοίρες. 

• Αλλάξτε τον προσανατολισμό 
του γραφείου έτσι ώστε το φως 
από τα παράθυρα να μην είναι 
στο πεδίο θέασης του χρήστη. 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Μεγάλη αντίθεση φωτεινών και σκοτεινών περιοχών στην οθόνη του υπο

λογιστή. 

Πιθανές λύσεις: 
• Για την εργασία πάνω στον υπολογιστή, ο κρυφός φωτισμός είναι η καλύ

τερη λύση. Η λάμψη στην οθόνη είναι μικρότερη και οι αντιθέσεις που δη
μιουργούνται είναι απαλότερες. 

• Χρησιμοποιήστε απαλά χρώματα στο χώρο του γραφείου για να μειώσετε 
τις σκιές και τις αντιθέσεις που δημιουργούνται στο χώρο. 

-i 

ΛΑΜΨΗ 
|Ί_ΙΊλάμψη στην οθόνη μπορεί να 
LnJπροκαλέσει πόνο στα μάτια, 

πονοκέφαλο ή ακόμα και κόπωση. Ο 
εργαζόμενος μπορεί να μην αντιλαμ
βάνεται τον ερεθισμό στα μάτια, αλ
λά αν αυτό συνεχιστεί κατά τη διάρ
κεια της μέρας, μπορεί να προκαλέ
σει προβλήματα. Οι παρακάτω πηγές 
φωτός μπορούν να προκαλέσουν 
λάμψη: 

Άμεσος Φωτισμός 
Αντανάκλαση 

-θ-
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ΑΜΕΣΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Πηγές άμεσου φωτισμού (όπως παράθυρα, και φώτα που βρίσκονται πά

νω από τον εργαζόμενο), που δημιουργούν ένα αντανακλώμενο φως επά
νω στην οθόνη. 

Πιθανές λύσεις: 
• Αλλάξτε τη διάταξη των γραφείων και του φωτισμού (λάμπες γραφείου) 

έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη. 
• Χρησιμοποιήστε περσίδες ή κουρτίνες για να μειώσετε τον φωτισμό. 
• Καθαρίστε συχνά την οθόνη. Η σκόνη βοηθάει στο να δημιουργηθεί λάμψη. 

-i 

• Χρησιμοποιήστε ειδικά φίλτρα οθόνης για τον φωτισμό. 
• Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήστε περισσότερα φώτα με χαμηλό φω

τισμό, παρά λιγότερα φώτα με δυνατές λάμπες. 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ 

Πιθανοί κίνδυνοι: 
• Η αντανάκλαση του φωτός από γυαλισμένες επιφάνειες, όπως το πλη

κτρολόγιο, η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. 

Πιθανές λύσεις: 
• Για να περιοριστεί η λάμψη από τους τοίχους και τις επιφάνειες εργασίας, 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν σκούρα χρώματα. 
Στρέψτε την οθόνη ελαφρά προς τα κάτω. Αυτό θα βοηθήσει στο να μειω
θεί η αντανάκλαση του φωτός από φώτα που βρίσκονται από πάνω μας. 
Όταν πληκτρολογείτε στην οθόνη, χρησιμοποιείτε σκούρο χρώμα γραμ
μάτων όταν γράφετε σε ανοιχτό φόντο. 

• 

• 
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Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων 

Εισαγωγή 
*νας τυπικός υπολογιστής αποτελείται από μία οθόνη (monitor), ένα πλη
κτρολόγιο (keyboard), ένα ποντίκι (mouse) και από την κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας. 

Στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας βρίσκεται η μητρική πλακέτα του υπολογι
στή (motherboard), η μνήμη του (RAM και ROM), ο επεξεργαστής (CPU), ο σκλη
ρός δίσκος (hard disk drive) και διάφορες κάρτες, όπως η κάρτα οθόνης. 

Υπάρχουν και πολλές άλλες περιφερειακές συσκευές που μπορούμε να συνδέ
σουμε για να εκτελούμε διάφορες εργασίες. Έτσι οι συσκευές αυτές χωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες: Στις συσκευές Εισόδου και στις συσκευές Εξόδου. 

Συσκευές Εισόδου ονομάζονται οι συσκευές που χρησιμοποιούμε για να εισά
γουμε δεδομένα στον υπολογιστή (όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, ένα scanner) 
ενώ συσκευές Εξόδου ονομάζονται οι συσκευές που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής 
για να εμφανίσει τα αποτελέσματα της εργασίας του στο χρήστη (όπως η οθόνη ή 
ο εκτυπωτής). 

Το σύνολο των μηχανικών εξαρτημάτων του υπολογιστή ανήκει σε μία μεγάλη 
κατηγορία την οποία ονομάζουμε HARDWARE (Υλικό). 

Ένας υπολογιστής όμως, δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τα μηχανικά 
εξαρτήματα (με το hardware). Πρέπει να εγκατασταθούν και προγράμματα τα 
οποία θα χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό για να εκτελέσουν διάφορες εργασίες. 
Τα προγράμματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

1) Στα λειτουργικά συστήματα, 
2) Στα προγράμματα χειρισμού και 
3) Στις γλώσσες προγραμματισμού. 

Τα λειτουργικά συστήματα είναι η πιο βασική κατηγορία προγραμμάτων, διότι 
δίνουν τις πρώτες εντολές στον υπολογιστή για να ξεκινήσει την οποιαδήποτε ερ
γασία του. Τα λειτουργικά συστήματα μεταφράζουν τις εντολές του χρήστη στη 
γλώσσα του υπολογιστή. Ο υπολογιστής επεξεργάζεται τα δεδομένα και ετοιμάζει 
το αποτέλεσμα. Τέλος, το λειτουργικό σύστημα μεταφράζει την απάντηση του υπο
λογιστή στην ανθρώπινη γλώσσα. Βεβαίως οι εργασίες που εκτελεί ένα λειτουργι
κό σύστημα είναι πολύ περισσότερες από αυτές που αναφέρονται εδώ. Για το λό
γο αυτό το λειτουργικό σύστημα είναι το πρώτο λογισμικό που πρέπει να εγκατα
σταθεί σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν κάποια στιγμή το λειτουργικό σύστη
μα υποστεί ζημιά, σταματά η σωστή λειτουργία του υπολογιστή. 

Τα προγράμματα χειρισμού είναι αυτά που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος για 
να δίνει συγκεκριμένες εντολές στον υπολογιστή. Πλέον υπάρχουν προγράμματα 
για όλες τις εργασίες, όπως προγράμματα ζωγραφικής, προγράμματα εμπορικής 
διαχείρισης, παιχνίδια, λογιστικής, κ.α. 

Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι ειδικά προγράμματα όπου μέσω αυτών ο 
άνθρωπος δημιουργεί τα προγράμματα χειρισμού. Οι γλώσσες προγραμματισμού 
είναι δύσκολα προγράμματα, μια και ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ειδικές εντολές 
και ειδική σύνταξη για να μιλήσει στη γλώσσα του υπολογιστή. 

Συνοπτικά, το σύνολο όλων των προγραμμάτων, ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία 
ανήκουν, ονομάζεται SOFTWARE (Λογισμικό). 

-θ-
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Εισαγωγή στα Windows 

Τα Windows είναι το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα που δημιουργήθη
κε από την Microsoft και ανήκει στην κατηγορία των συστημάτων που ονο

μάζονται GUI (Graphical User Interface). Ο χρήστης δίνει τις εντολές μέσω ενός 
γραφικού περιβάλλοντος που έχει δημιουργηθεί, χωρίς να είναι υποχρεωμένος 
να γνωρίζει ειδική σύνταξη εντολών για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον υπο
λογιστή. Για το λόγο αυτό τα Windows θεωρούνται πολύ φιλικά και χρησιμο
ποιούνται από το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών παγκοσμίως. Η πιο πρόσφατη 
έκδοση των Windows είναι η έκδοση XP. Η Microsoft όμως έχει ανακοινώσει ότι 
πολύ σύντομα θα κυκλοφορίσει μία νέα έκδοση, τα Windows VISTA. Γενικότερα 
οποιαδήποτε έκδοση των Windows και αν χρησιμοποιείτε, οι διαφορές είναι ελά
χιστες και οι βασικές λειτουργίες παραμένουν ίδιες. 

Έτσι ανοίγοντας τον υπολογιστή, το πρώτο πρόγραμμα που φορτώνεται αυτό
ματα στη μνήμη του, είναι το λειτουργικό σύστημα. Όταν φορτωθεί το λειτουργι
κό σύστημα, ο χρήστης αντικρίζει την παρακάτω οθόνη που ονομάζεται Επιφά
νεια Εργασίας και είναι το σημείο αναφοράς του λειτουργικού συστήματος. 

Για να εργαστούμε στα Windows, χρησιμοποιούμε το δείκτη του ποντικιού 
(pointer). Είναι το μικρό λευκό βελάκι που υπάρχει πάντα στην οθόνη μας και το 
χειριζόμαστε μέσω της συσκευής Mouse (ποντίκι). Μετακινώντας το ποντίκι, ο 
δείκτης στην οθόνη μας ακολουθεί την πορεία που διαγράφουμε με το χέρι μας. 
Όταν βρισκόμαστε επάνω σε ένα αντικείμενο (εικονίδιο, κουμπί) και θέλουμε να 
το επιλέξουμε, πατάμε μία φορά το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού (κλικ), ενώ 
όταν θέλουμε να το ενεργοποιήσουμε πατάμε δύο φόρες το αριστερό πλήκτρο 
γρήγορα (διπλό κλικ).Πατώντας στην επιλογή Έναρξη μας δίνεται η δυνατότητα 
να κλείσουμε τον υπολογιστή επιλέγοντας (με αριστερό κλικ του ποντικιού) 
Τερματισμός ή να αλλάξουμε χρήστη επιλέγοντας Αποσύνδεση Χρήστη. Επιλέ
γοντας Τερματισμός εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

1 

-θ-
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Σβήσιμο του υπολογιστή 4 

ώ 
t p v o n ° i n o 

m 
ΞΞ ) Αναμονή t p v o n ° i n o ιη Επανεκκίνηση 

Ακυρο 

Επιλέγουμε Απενεργοποίηση για να τερματίσουμε οριστικά τη λειτουργία του 
υπολογιστή, ενώ επιλέγουμε Επανεκκίνηση για να κλείσει και να ξανανοίξει αυ
τόματα ο υπολογιστής. Χρησιμοποιούμε την επιλογή Άκυρο αν μετανιώσουμε για 
μια από τις προηγούμενες ενέργειες. 

Η Επιφάνεια Εργασίας, διαθέτει χρήσιμα αντικείμενα, που πρέπει να γνωρίζει 
ο χρήστης για να μπορέσει να εκτελέσει τις εργασίες του. Στην αριστερή πλευρά 
της οθόνης, βλέπουμε διάφορα Εικονίδια (icons). Κάποια από αυτά τα εικονίδια, 
μας τα προσφέρει έτοιμα το λειτουργικό σύστημα των Windows, για να εκτελού
με γρήγορα τις εργασίες μας, ενώ κάποια άλλα εικονίδια τα δημιουργούμε εμείς 
για να εντοπίζουμε πιο εύκολα τις αποθηκευμένες εργασίες μας. 

Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπουμε μία μπάρα, η οποία είναι ορατή (εάν το 
επιθυμούμε) και μας επιτρέπει να έχουμε τον κεντρικό έλεγχο των εργασιών που 
εκτελούμε. Για το λόγο αυτό ονομάζεται Γραμμή Εργασιών ή Μπάρα εργασιών 
(Task Bar). Στην αριστερή πλευρά της γραμμής εργασιών, υπάρχει το κουμπί 
Έναρξη, το οποίο μας καθοδηγεί, ακόμη κι αν δεν έχουμε γνώσεις επάνω στους 
υπολογιστές. Θα δούμε ότι είναι πολύ εύκολο να ανοίξουμε ένα πρόγραμμα και 
να αρχίσουμε να εργαζόμαστε. Στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών, υπάρ
χει ένας χώρος όπου εμφανίζονται διάφορα εικονίδια και πληροφορίες. Ο χώρος 
αυτός ονομάζεται SYSTRAY και εκεί εμφανίζονται χρήσιμες πληροφορίες όπως 
η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Επίσης στην περιοχή αυτή κάποια προγράμμα
τα που εγκαθιστούμε εμφανίζουν εικονίδια για να έχουμε γρήγορη πρόσβαση σε 
αυτά. 

Στο κεντρικό μέρος της μπάρας εργασιών, εμφανίζονται διάφορα κουμπιά τα 
οποία αντιπροσωπεύουν τα προγράμματα που έχουμε ανοιχτά. Πατώντας επάνω 
σε ένα απο αυτά τα κουμπιά, έρχεται στο προσκήνιο το πρόγραμμα που θέλουμε 
να εργαστούμε. Στο χώρο αυτό υπάρχει και η ένδειξη για τη γλώσσα που χρησι
μοποιούμε μέσω του πληκτρολογίου μας. EL είναι η ένδειξη για την Ελληνική 
Γλώσσα και ΕΝ για την Αγγλική γλώσσα. Υπάρχουν δύο τρόποι να επιλέγουμε τη 
γλώσσα του πληκτρολογίου μας. Ο πρώτος τρόπος είναι να πατήσουμε ταυτό
χρονα τα πλήκτρα Alt και Shift που λειτουργούν σαν διακόπτης. Αν η ένδειξη 
ήταν Ελληνικά με το πάτημα των πλήκτρων Alt και Shift αλλάζει σε Αγγλική και 
αν ήταν Αγγλική αλλάζει σε Ελληνική. Ο δεύτερος τρόπος παρέχεται μέσω του 
αριστερού κλικ του ποντικιού αν πατήσουμε πάνω στο σήμα της γλώσσας. Εμφα
νίζεται ένα βοηθητικό μενού, από όπου επιλέγουμε τη γλώσσα που επιθυμούμε. 

Πατώντας επάνω στο κουμπί Έναρξη, εμφανίζεται ένα παράθυρο με διάφορες 
επιλογές. Η πιο σημαντική είναι η επιλογή Προγράμματα, όπου εκεί βρίσκονται 
όλα τα προγράμματα που έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή. Πατώντας επά
νω σε ένα απο αυτά τα προγράμματα, εκτελείται το πρόγραμμα. 

ne/, 
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Τα παράθυρα 
^ Ν \ λ α τα προγράμματα που ανοίγουμε, εμφανίζονται με μία συγκεκριμένη 
\J)μορφή, την οποία ονομάζουμε παράθυρο (Window). Πρέπει να γνωρίζου

με τη διαχείριση των παραθύρων, για να μπορούμε να τακτοποιούμε κάθε φορά 
τις εργασίες μας. Θα αναλύσουμε ένα τυπικό παράθυρο των Windows και ότι 
αναφέρουμε παρακάτω, θα ισχύει για όλα τα παράθυρα. 

Από την Επιφάνεια εργασίας, ας ενεργοποιήσουμε το εικονίδιο ο "Υπολογι
στής μου”. Όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, εμφανίζεται ένα παράθυρο 
που αντιπροσωπεύει το εικονίδιο “Ο Υπολογιστής μου”. 

Ξεκινώντας από επάνω προς τα κάτω, βλέπουμε μία μπλε γραμμή που ονομά
ζεται γραμμή τίτλου. Στη γραμμή τίτλου, το παράθυρο εμφανίζει το όνομα του 
για να το ξεχωρίζουμε από τα άλλα παράθυρα. 

-θ-
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Στη δεξιά πλευρά της γραμμής τίτλου του παραθύρου, εμφανίζονται τρία κου
μπιά, τα κουμπιά ελέγχου. Με τα κουμπιά αυτά αλλάζουμε τις διαστάσεις του πα
ραθύρου και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να το κλείσουμε. 

,=J Το πρώτο από τα κουμπιά ελέγχου ονομάζεται κουμπί Ελαχιστοποίη
σης. Όταν το πατήσουμε, το παράθυρο ελαχιστοποιείται από την οθόνη χωρίς να 
κλείσει και παραμένει στη γραμμή εργασιών. 

Ώί Το δεύτερο από τα κουμπιά ελέγχου ονομάζεται κουμπί Μεγιστοποίη
σης. Όταν το πατήσουμε το παράθυρο μεγαλώνει τόσο όσο είναι και το μέγεθος 
της επιφάνειας εργασίας μας. 

-^J Το τρίτο από τα κουμπιά ελέγχου ονομάζεται Κλείσιμο και όταν το πα
τήσουμε το παράθυρο κλείνει οριστικά. 

Β] Όταν μεγιστοποιήσουμε ένα παράθυρο, το μεσαίο κουμπί ελέγχου αντι
καθιστάται από το κουμπί της Επαναφοράς. Πατώντας το, το παράθυρο αποκτά 
τις διαστάσεις που είχε πριν την μεγιστοποίηση. 

Κάτω από τη γραμμή τίτλου, εμφανίζεται η γραμμή μενού. Μέσα στα μενού, 
το κάθε παράθυρο διαθέτει τις δικές του εντολές. Για να ανοίξουμε ένα μενού, 
κάνουμε κλικ επάνω στην κεντρική λέξη που περιέχει (πχ κάνουμε κλικ επάνω στη 
λέξη Αρχείο για να ανοίξουμε το αντίστοιχο μενού). 

Πιο κάτω, εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων. Στη γραμμή εργαλείων υπάρχουν 
κουμπιά τα οποία αντιστοιχούν στις πιο συνηθισμένες εντολές. Έτσι αντί να ανα
ζητούμε την εντολή που θέλουμε μέσα από τα μενού, μπορούμε να πατήσουμε το 
κατάλληλο κουμπί από την γραμμή εργαλείων και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. 

Στο κέντρο του παραθύρου, εντοπίζουμε τον χώρο εργασίας. Εκεί εκτελούμε 
όλες τις εργασίες μας και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Στο κάτω μέρος του πα
ραθύρου, εμφανίζεται μία βοηθητική γραμμή, η γραμμή κατάστασης. Στην γραμ
μή κατάστασης το παράθυρο εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες για το περιεχόμε
νο του. Στην εικόνα παραπάνω, έχει γίνει καταμέτρηση των εικονιδίων και εμφα
νίζεται το πλήθος τους. 

Όταν το σύμβολο αυτό εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά του παρα
θύρου, σημαίνει ότι το παράθυρο μπορεί να αλλάξει διαστάσεις. 

Για να αλλάξουμε διαστάσεις σε ένα παράθυρο, τοποθετούμε τον δείκτη του 
ποντικιού επάνω στο περίγραμμα του (από οποιαδήποτε 
πλευρά), μέχρι ο δείκτης να πάρει τη μορφή ενός μαύρου δι
πλού βέλους και σύρουμε το ποντίκι με το πλήκτρο πατημένο 
προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Όταν το μέγεθος του πα
ραθύρου μας ικανοποιεί, αφήνουμε το πλήκτρο του ποντικιού. 

Για να μετακινήσουμε ολόκληρο το παράθυρο, το σύρουμε 
από οποιοδήποτε σημείο της γραμμής τίτλου. Έτσι γνωρίζο
ντας πώς να αλλάζουμε το μέγεθος ενός παραθύρου και πώς να το μετακινούμε, 
πάντα μπορούμε να διαμορφώνουμε το περιβάλλον εργασίας μας ανάλογα με τις 
ανάγκες μας. 

Τα Windows μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πολλά ανοιχτά παράθυρα 
ταυτόχρονα και να εργαζόμαστε. Η δυνατότητα αυτή ονομάζεται Multitasking 
(πολυδιεργασία). Όταν έχουμε πολλά παράθυρα ανοιχτά, ένα μόνο παράθυρο 
μπορεί να είναι ενεργό. Το ενεργό παράθυρο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, έχο-
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ντας με μπλε χρώμα τη γραμμή τίτλου του. Όλα τα υπόλοιπα παράθυρα έχουν 
γκρι γραμμή τίτλου. Εάν επιθυμούμε να εργαστούμε με άλλο παράθυρο, αρκεί να 
κάνουμε ένα κλικ σ'αυτό. Στην παρακάτω εικόνα διακρίνουμε ότι ενεργό είναι το 
παράθυρο Ό υπολογιστής μου’. 

Εάν έχουμε αρκετά ανοιχτά παράθυρα και δεν θέλουμε να δαπανήσουμε χρό
νο τακτοποιώντας τα ένα - ένα, τα Windows προσφέρουν τρεις διαφορετικούς 
τρόπους αυτόματης τακτοποίησης παραθύρων. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω σε κε
νό σημείο της γραμμής εργασιών και στο βοηθητικό μενού που θα εμφανιστεί επι
λέγουμε Επικάλυψη παραθύρων, Οριζόντια παράθεση ή Κατακόρυφη παράθε
ση, με αποτέλεσμα τα Windows να τακτοποιήσουν αυτόματα όσα παράθυρα δεν 
είναι ελαχιστοποιημένα. 

Οι οδηγοί του υπολογιστή 

^ Ν \ λ α τα προγράμματα που εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας, αποθηκεύ-
^ J f o v r a i στην κεντρική 

μονάδα, όπου υπάρχει μία 
συσκευή αποθήκευσης που 
ονομάζεται σκληρός δίσκος 
(Hard Disk Drive). Ο σκληρός 
δίσκος έχει μεγάλη χωρητι
κότητα και εκεί ο υπολογι
στής αποθηκεύει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες 
για τα προγράμματα και τις 
εργασίες μας. Για να δούμε 
τους οδηγούς του υπολογι
στή, ενεργοποιούμε το εικο
νίδιο Ό υπολογιστής μου’ 
από την Επιφάνεια εργασίας. 

-θ-
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Στην παραπάνω εικόνα, βλέπουμε όλους τους οδηγούς του υπολογιστή. Όλοι 
οι οδηγοί εμφανίζουν μέσα σε παρένθεση ένα αγγλικό γράμμα. Βλέπουμε ότι ο 
συγκεκριμένος υπολογιστής διαθέτει έναν οδηγό δισκέτας (Α:), δύο σκληρούς δί
σκους (C:,D:), μία συσκευή CD (Ε:) και δύο συσκευές DVD (F:,G:). Για να δούμε 
τα περιεχόμενα ενός οδηγού, κάνουμε διπλό κλικ στον οδηγό. Βέβαια για τη δι
σκέτα, το CD και το DVD, πρέπει να τοποθετήσουμε το απαραίτητο υλικό στις συ
σκευές. 

Αρχεία και φάκελοι 

/Λ ρχείο ονομάζουμε οτιδήποτε μπορεί να αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορ-
4π\ψή στον υπολογιστή (σκληρός δίσκος, δισκέτα). Το αρχείο είναι το αποτέ

λεσμα της εργασίας μας. Είναι σημαντικό να αποθηκεύουμε την εργασία μας σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, διότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης του 
υπολογιστή, χάνονται τα δεδομένα που έχουμε καταχωρήσει μετά την τελευταία 
μας αποθήκευση . Όταν αποθηκεύουμε ένα αρχείο είμαστε υποχρεωμένοι να του 

Minoan.txt 

δώσουμε ένα όνομα για να το αναγνωρίσουμε όταν το χρειαστούμε. 

Στο παραπάνω παράδειγμα βλέπουμε ένα τυπικό όνομα αρχείου. Το όνομα 
ενός αρχείου αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ονομάζεται Βάση. Στη 
βάση πληκτρολογούμε ένα κατανοητό όνομα για εμάς, που θα περιγράφει τα πε
ριεχόμενα του αρχείου. Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε από 1 έως και 256 χα
ρακτήρες (γράμματα), σε οποιαδήπο
τε γλώσσα. Στο συγκεκριμένο παρά
δειγμα το αρχείο που ονομάζεται 
“Minoan” περιέχει σχετικές πληροφο
ρίες για την εταιρεία “Minoan”. 

Το δεύτερο μέρος του αρχείου 
ονομάζεται Επέκταση. Από την επέ
κταση, ο υπολογιστής αλλά και ο χρή
στης μπορεί να καταλάβει το είδος 
του αρχείου, δηλαδή αν πρόκειται για 
έγγραφο, εικόνα, video, μουσική κλπ. 
Ένα αρχείο είναι υποχρεωτικό να δια
θέτει επέκταση και συνήθως το μέγε
θος της επέκτασης είναι 3 χαρακτή
ρες στην αγγλική γλώσσα. Στο συγκε
κριμένο παράδειγμα η επέκταση είναι 
txt και καταλαβαίνουμε ότι το αρχείο 
περιέχει κείμενο. 

Η τελεία ανάμεσα στη βάση και την 
επέκταση παίζει διαχωριστικό ρόλο. 

Οι πιο γνωστές επεκτάσεις που 
πρέπει να γνωρίζουμε στην αρχή εί
ναι: 

-i 

Επέκταση Είδος αρχείου 

Txt Κείμενο απλό 

Rtf Έγγραφο εμπλ. κειμένου 

Doc Έγγραφο MS Word 

Xls Υπολογιστικό φύλλο 

Mdb Βάση δεδομένων 

Ppt Παρουσίαση 

Gif Εικόνα 

Jpg Εικόνα 

Bmp Εικόνα 

Avi Video 

Mpg Video 

Mov Video 

Wav Ήχος 

Mid Ήχος 

Mp3 Ήχος 

Htm Ιστοσελίδα 

-θ-
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Ο φάκελος έχει τελείως διαφορετική έννοια από το αρχείο. Παρόλα αυτά οι κα
νόνες για τα ονόματα των αρχείων που περιγράψαμε παραπάνω ισχύουν και για 
τους φακέλους. Ένας φάκελος όμως δεν έχει νόημα να διαθέτει επέκταση. Με 
απλά λόγια Φάκελο ονομάζουμε μία ειδική περιοχή όπου αποθηκεύουμε κατηγο-
ριοποιημένα αρχεία. Τους φακέλους τους χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να 
εντοπίσουμε τα αρχεία μας πιο εύκολα και γρήγορα. Η διαδρομή που ακολουθού
με, μέσα στους φακέλους για να εντοπίσουμε τα αρχεία που θέλουμε ονομάζεται 
μονοπάτι ή path. 

Ρ 
Παράδειγμα: Φανταστείτε ότι στο σκληρό σας δίσκο υπάρχουν 1000 

αρχεία. Πόση ώρα πιστεύετε ότι θα χρειαστείτε για να εντοπίσετε τα αρ
χεία που αφορούν το αυτοκίνητο σας; Έτσι αν δημιουργήσετε ένα φάκε
λο με το όνομα Το αυτοκίνητο μου' και αποθηκεύετε σ'αυτόν όλα τα αρ
χεία που αφορούν το αυτοκίνητο σας, τότε όταν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε αυ
τά αρκεί να ανοίξετε το σχετικό φάκελο για να δείτε τα αρχεία σας. Ο φάκελος ξε
χωρίζει εύκολα από ένα αρχείο, διότι τα Windows χρησιμοποιούν πάντα ένα κίτρι
νο φάκελο ως εικονίδιο. 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε πώς εμφανίζονται τα αρχεία και οι φάκελοι μέ
σα στο σκληρό δίσκο. 

Jöjx j 

Προβολή αρχείων 

Τα Windows μας δίνουν αρκετούς τρόπους για να δούμε τα αρχεία και τους 
φακέλους. Στην παραπάνω εικόνα τα αρχεία και οι φάκελοι εμφανίζονται 

με τη μορφή Λίστας. Για να προβάλουμε με διαφορετική μορφή τα αρχεία και 
τους φακέλλους, ανοίγουμε το μενού Προβολή και επιλέγουμε: Μικρογραφίες ή 
Πλακίδια ή Εικονίδια ή Λίστα ή Λεπτομέρειες. Ο κάθε χρήστης ρυθμίζει την προ
βολή που τον ικανοποιεί με μία από τις παραπάνω επιλογές. 

Μεγέθη μνήμης και αρχείων 

Τα αποθηκευτικά μέσα έχουν συγκεκριμένες χωρητικότητες και κάποτε γε
μίζουν. Πώς γεμίζουν; Τα αρχεία έχουν μέγεθος που πρέπει να μάθουμε να 

διαβάζουμε. 

1 
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Η μικρότερη μονάδα μέτρησης που υπάρχει στον υπολογιστή είναι το byte. Αν 
δημιουργήσουμε ένα αρχείο κειμένου, πληκτρολογήσουμε το γράμμα Α μέσα σε 
αυτό και το αποθηκεύσουμε, τότε αυτό το αρχείο θα έχει μέγεθος 1 byte. Άρα 
ένας χαρακτήρας ισούται με 1 byte. 

Βεβαίως δεν μπορούμε να μιλάμε με τα bytes από τη στιγμή που υπάρχει πε
ρίπτωση να δημιουργήσουμε πολύ μεγάλα αρχεία. Έτσι χρησιμοποιούμε τα πολ
λαπλάσια: 

1 KB (KiloByte) Περίπου 1.000 bytes 

1 MB (MegaByte) Περίπου 1.000.000 bytes ή 1000 KB 

1 GB (GigaByte) Περίπου 1.000.000.000 bytes ή 1.000 MB 

1 TB (TeraByte) Περίπου 1.000.000.000.000 bytes ή 1.000 GB 

Μία απλή δισκέτα έχει μέγεθος 1,44MB δηλαδή περίπου 1.440.000 Bytes, ενώ 
τα μεγέθη των σκληρών δίσκων κυμαίνονται από 80GB έως και 500GB. 

Ένα απλό CD-ROM έχει μέγεθος 650ΜΒ, ενώ τα DVD διαθέτουν 4,7GB. 

Ιδιότητες αρχείων 

Για κάθε αρχείο ή φάκελο μπορούμε να δούμε αναλυτικές πληροφορίες, 
ανοίγοντας τις ιδιότητες του. Για να ανοίξουμε τις ιδιότητες ενός αρχείου 

ή φακέλου κάνουμε δεξί κλικ επάνω του και από το βοηθητικό μενού που θα εμ
φανιστεί επιλέγουμε την εντολή Ιδιότητες. 

Επίσης υπάρχουν δύο σημαντικές ιδιότητες, που μπορούμε να ενεργοποιή
σουμε ή να απενεργοποιήσουμε. Αν ενεργοποιήσουμε την επιλογή Κρυφό (κάνο
ντας κλικ στο λευκό κουτάκι), αυτό σημαίνει ότι το αρχείο δεν είναι πλέον ορατό 
στον χρήστη. Συνήθως ενεργοποιούμε αυτή την επιλογή για λόγους ασφαλείας. 

Η επιλογή Μόνο για ανάγνωση σημαίνει ότι το αρχείο είναι κλειδωμένο και δεν 
μπορούμε να αλλάξουμε τα περιεχόμενα του. Μπορούμε όμως να το αναγνώσου
με. Και αυτή η επιλογή υπάρχει για λόγους ασφαλείας. 

Σημείωση: Από τις ι 

τητες του αρχείου ή τι 

φακέλου μπορούμε να δι 

κρίνουμε αναλυτικά το μέ

γεθος του, πότε δήμιου, 

γήθηκε, πότε τροποποι 

θηκε και πότε προσπελ 

στη 

Zty 
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Οι βασικές εντολές των Windows 

Δημιουργία φακέλου 

Για τη σωστή τακτοποίηση των αρχείων μας, έτσι ώστε να μπορούμε να τα 
εντοπίσουμε εύκολα και γρήγορα, χρειάχεται να δημιουργήσουμε φακέ

λους. Τα Windows μας προσφέρουν δύο διαφορετικούς τρόπους για να δημιουρ
γήσουμε ένα φάκελο. 

1 o c ; τρόπος: Κάνουμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κενό σημείο του σκληρού δί
σκου, της δισκέτας ή της επιφάνειας εργασίας. Στο βοηθητικό μενού που θα εμ
φανιστεί επιλέγουμε την εντολή Δημιουργία - Φάκελος. Θα εμφανιστεί το εικονί
διο του φακέλου και μας δίνεται η δυνατότητα να πληκτρολογήσουμε το όνομα 
που επιθυμούμε. Αφού πληκτρολογήσουμε το όνομα πατάμε το πλήκτρο Enter. 

2°ς τρόπος: Ο τρόπος αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Επιφάνεια εργα
σίας. Μέσα στο παράθυρο του σκληρού δίσκου ή της δισκέτας, ανοίγουμε το με
νού Αρχείο, επιλέγουμε την εντολή Δημιουργία και στο επόμενο μενού επιλέγου
με φάκελος. Πληκτρολογούμε το όνομα του φακέλου και πατάμε το Enter. 

Στις παρακάτω εικόνες βλέπουμε τη διαδικασία δημιουργίας φακέλου με τον 
δεύτερο τρόπο. 

Ανοίγουμε το μενού Αρχείο και επιλέγουμε Δημιουργία, Φάκελος 

Ο φάκελος εμφανίζεται και είναι σε αναμονή πληκτρολόγησης του ονόματος. 

Πληκτρολογούμε το όνομα και πατάμε το Enter. 

-θ-
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Για να δημιουργήσουμε έναν άλλο φάκελο, μέσα στο φάκελο Συνάντηση αρ
κεί να μπούμε στο φάκελο Συνάντηση με διπλό κλικ και ακολουθώντας τη διαδι
κασία δημιουργίας νέου φακέλου, να δημιουργήσουμε ένα φάκελο. Ο φάκελος 
που δημιουργείται μέσα σε έναν άλλο φάκελο, ονομάζεται Υποφάκελος(8ιιοίοΙ-
der) και η διαδρομή από τον ένα φάκελο στον υποφάκελο είναι το μονοπάτι. 

Μετονομασία αρχείου ή φακέλου 
[ ρ ί ο λ λ έ ς φορές θα βρεθούμε σε θέση όπου θα έχουμε πληκτρολογήσει λά-
J ^ ο ς όνομα φακέλου ή αρχείου. Έτσι τα Windows μας δίνουν 4 διαφορετι

κούς τρόπους για να διορθώσουμε ονόματα. 

1 o c ; τρόπος: Κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο αντικείμενο που θέλουμε να διορ
θώσουμε και από το βοηθητικό μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε την εντολή 
Μετονομασία. 

2°ς τρόπος: Κάνουμε ένα κλικ επάνω στο αντικείμενο για να το επιλέξουμε και 
από το μενού Αρχείο επιλέγουμε την εντολή Μετονομασία. 

3o c; τρόπος: Κάνουμε διπλό αργό κλικ επάνω στο αντικείμενο που θέλουμε να 
αλλάξουμε όνομα. 

4°ς τρόπος: Επιλέγουμε το αντικείμενο και πατάμε το πλήκτρο F2 από το πλη
κτρολόγιο. 

Διαγραφή αρχείου ή φακέλου 
/Λ ρκετές φορές θα χρειαστεί να διαγράψουμε αρχεία ή φακέλους είτε γιατί 

j-\özv τα χρειαζόμαστε πλέον, είτε γιατί καλύπτουν αρκετό χώρο στο σκλη
ρό μας δίσκο. Εάν επιλέξουμε να διαγράψουμε ένα φάκελο τότε αυτόματα δια
γράφονται και όλα τα περιεχόμενα του. Τα Windows μας δίνουν 4 διαφορετικούς 
τρόπους διαγραφής. Κατά τη διάρκεια της διαγραφής πάντα εμφανίζεται ένα μή
νυμα επιβεβαίωσης. 

1 o c ; τρόπος: Κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο αντικείμενο που θέλουμε να διαγρά
ψουμε και από το βοηθητικό μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε την εντολή 
Διαγραφή. 

2o c; τρόπος: Κάνουμε ένα κλικ επάνω στο αντικείμενο για να το επιλέξουμε και 
από το μενού Αρχείο επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή. 

-θ-
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3°ς τρόπος: Σύρουμε το αντικείμενο επάνω στο εικονίδιο Κάδος Ανακύκλω
σης που βρίσκεται στην Επιφάνεια εργασίας. 

4 0 ( ϊ τρόπος: Επιλέγουμε το αντικείμενο και πατάμε το πλήκτρο Delete από το 
πληκτρολόγιο. 

Ο κάδος Ανακύκλωσης 
Γ ^ ά θ ε φορά που διαγράφουμε ένα ή περισσότερα αρχεία ή φακέλους αυτά 
1/\δεν διαγράφονται οριστικά από το δίσκο, αλλά μεταφέρονται σε ένα ειδι

κό φάκελο που λέγεται Κάδος Ανακύκλωσης. Ο Φάκελος αυτός είναι προσβάσι-
μος από την Επιφάνεια Εργασίας των windows ή από το εικονίδιο ο Υπολογιστής 
μου. Ο σκοπός ύπαρξης αυτού του φακέλου εξυπηρετεί την ανάγκη επαναφοράς 
τυχόν διαγραμμένων αντικειμένων (αρχείων ή φακέλων) που έχουν διαγραφεί εκ 
παραδρομής . Αυτό είναι εφικτό όσο ο φάκελος Κάδος Ανακύκλωσης δεν έχει 
αδειάσει δηλ. δεν έχουν διαγραφεί τα περιεχόμενα του. Προκειμένου να επανα
φέρουμε διαγραμμένα αντικείμενα από τον κάδο ανακύκλωσης , ανοίγουμε το 
φάκελο Κάδος Ανακύκλωσης , επιλέγουμε το αντικείμενο (ή τα αντικείμενα) που 
θέλουμε να επαναφέρουμε , πατάμε δεξί κλικ και από το εμφανιζόμενο βοηθη
τικό μενού διαλέγουμε Επαναφορά, όπως φαίνεται και στην εικόνα 

Το αντικείμενο μεταφέρεται αυτόματα στη θέση από την οποία το είχαμε δια
γράψει. Μπορούμε να διαγράψουμε οριστικά ένα αντικείμενο αν επιλέξουμε Δια
γραφή από το παραπάνω μενού. Επειδή ο φάκελος κάδος ανακύκλωσης έχει πε
ριορισμένο μέγεθος και προκειμένου να χωράει αρχεία που διαγράφουμε πρέπει 

1 
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να τον αδειάζουμε . Η διαδικασία αδειάσματος του κάδου ανακύκλωσης γίνεται 
είτε με το κλασικό τρόπο της διαγραφής είτε με δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο της 
επιφάνειας εργασίας και την επιλογή από το βοηθητικό μενού: Άδειασμα Κάδου 
Ανακύκλωσης και επιβεβαίωσης της επιλογής μας. Το μέγεθος και τη θέση του 
κάδου ανακύκλωσης μπορούμε να την προσαρμόζουμε από την επιλογή Ιδιότη
τες του βοηθητικού μενού. 

Αντιγραφή αρχείου ή φακέλου 
ι ε τη διαδικασία της αντιγραφής δημιουργούμε ένα αντίγραφο του αντικει-
Ιμένου που θέλουμε σε κάποιο άλλο αποθηκευτικό μέσο ή σε κάποιο άλ

λο σημείο του σκληρού μας δίσκου. Εάν επιλέξουμε να αντιγράψουμε ένα φάκε
λο, αυτόματα αντιγράφονται και όλα τα περιεχόμενα του. Η διαδικασία της αντι
γραφής ονομάζεται και BackUp. Δηλαδή σε περίπτωση που υποστεί ζημιά ο υπο
λογιστής μας ή ο σκληρός δίσκος, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εφεδρι
κά μας αρχεία. Για να λειτουργήσει η διαδικασία της αντιγραφής πρέπει να χρη
σιμοποιήσουμε δύο εντολές: την εντολή Αντιγραφή και την εντολή Επικόλληση. 
Τα Windows μας δίνουν 4 διαφορετικούς τρόπους για να Αντιγράψουμε. 

1 o c ; τρόπος: Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να αντιγράψουμε, κάνου
με δεξί κλικ επάνω του και επιλέγουμε Αντιγραφή. Μεταφερόμαστε στο σημείο 
που θέλουμε να γίνει η αντιγραφή και σε κενό σημείο κάνουμε δεξί κλικ και επι
λέγουμε Επικόλληση. 

2°ς τρόπος: Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να αντιγράψουμε και από 
το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε Αντιγραφή. Μεταφερόμαστε στο σημείο που 
θέλουμε να γίνει η αντιγραφή και από το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε Επικόλ
ληση. 

3o c; τρόπος: Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να αντιγράψουμε και από 
το πληκτρολόγιο πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C. Μεταφερόμαστε 

-θ-



windows I T . q x d 15/1/2008 10 :16 DD Page 27 

στο σημείο που θέλουμε να γίνει η αντιγραφή και από το πληκτρολόγιο πατάμε 
το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V. 

4oc; τρόπος: Σύρουμε το αντικείμενο με δεξί κλικ (με το ποντίκι) στο σημείο 
που θέλουμε να γίνει η αντιγραφή. Στο βοηθητικό μενού που θα εμφανιστεί επι
λέγουμε Αντιγραφή εδώ. 

Μετακίνηση αρχείου ή φακέλου 

Ιε την διαδικασία της μετακίνησης διαγράφουμε το αντικείμενο από την 
αρχική του θέση και το δημιουργούμε σε κάποιο άλλο αποθηκευτικό μέ

σο ή σε κάποιο άλλο σημείο του σκληρού μας δίσκου. Εάν επιλέξουμε να μετακι
νήσουμε ένα φάκελο, αυτόματα μετακινούνται και όλα τα περιεχόμενα του. Η λει
τουργία της μετακίνησης είναι παρόμοια με τη διαδικασία της αντιγραφής. Για να 
λειτουργήσει η διαδικασία της μετακίνησης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις 
εντολές Αποκοπή και Επικόλληση. Τα Windows μας δίνουν 4 διαφορετικούς τρό
πους για να Μετακινήσουμε. 

1 o c ; τρόπος: Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να μετακινήσουμε και κά
νουμε δεξί κλικ επάνω του και επιλέγουμε Αποκοπή. Μεταφερόμαστε στο σημείο 
που θέλουμε να γίνει η μετακίνηση και σε κενό σημείο κάνουμε δεξί κλικ και επι
λέγουμε Επικόλληση. 

2°ς τρόπος: Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να μετακινήσουμε και 
από το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε Αποκοπή. Μεταφερόμαστε στο σημείο 
που θέλουμε να γίνει η μετακίνηση και από το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε 
Επικόλληση. 

3°ς τρόπος: Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να μετακινήσουμε και 
από το πληκτρολόγιο πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+X. Μεταφερόμα
στε στο σημείο που θέλουμε να γίνει η μετακίνηση και από το πληκτρολόγιο πα
τάμε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V. 

4°ς τρόπος: Σύρουμε το αντικείμενο με δεξί κλικ (με το ποντίκι) στο σημείο 
που θέλουμε να γίνει η αντιγραφή. Στο βοηθητικό μενού που θα εμφανιστεί επι
λέγουμε Μετακίνηση εδώ. 

1 

Πολλαπλή επιλογή αρχείων και φακέλων 

Παραπάνω περιγράψαμε τις βασικές εντολές των Windows. Τι γίνεται όμως 
όταν θέλουμε να διαγράψουμε, να αντιγράψουμε ή να μετακινήσουμε πολ

λά αρχεία; Τα Windows μας δίνουν αρκετές τεχνικές για να επιλέγουμε όσα αρ
χεία ή φακέλους θέλουμε και στην συνέχεια να εκτελούμε μία διαδικασία π.χ 
Αντιγραφής ή Μετακίνησης. 

Συνεχόμενα αρχεία 

Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Αγαπημένα Εργαλεία Βοήθεια 
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ί τ ^ Μ ν Installations ί#Τ;ΜΕ2.ΒΜΡ 

ÎT^PANOS C %rME2.jpg 
( £ | Program Files ME.BMP 
E l i WINDOWS IME.jpg; 
1 0 Συνάντηση Ί^)ΞΗΕΕΡ.ΕΧΕ 

j % AGP5etupl.ini -V5i55etupl .ini 

[ 3 AGP5etup2.ini i l ) 5i55etup.txt 

I f ] AGPSetup.txt ^SiSUnist . in i 

j3» AGPUnist.ini 
& ~ ™ 

|ΞΟ αντικείμενα J3..42 MB | -J Ο Υπολογιστής μου 
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Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δια
γράψουμε τα αρχεία ΜΕ2.ΒΜΡ, 
ME2.JPG, ME.BMP και ME.jpg. Παρατη
ρούμε ότι τα αρχεία είναι συνεχόμενα 
(δηλαδή το ένα κάτω από το άλλο). Επι
λέγουμε το πρώτο αρχείο (ΜΕ2.ΒΜΡ) 
κάνοντας ένα κλικ. Απο το πληκτρολόγιο 
πατάμε και κρατάμε πατημένο το πλή
κτρο SHIFT και κάνουμε κλικ με το πο
ντίκι μας στο τελευταίο αρχείο (ME.jpg). 
Το αποτέλεσμα είναι να επιλεγούν και 
όλα τα ενδιάμεσα αρχεία. Αμέσως μετά 
εάν εκτελέσουμε την εντολή της διαγρα
φής θα ενεργοποιηθεί και για τα 4 αρ
χεία που επιλέξαμε. 

Διάσπαρτα αρχεία 
[ ρ ί ο λ λ έ ς φορές θα παρατηρήσουμε 
J J ότι τα αρχεία που χρειαζόμαστε 

βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις. Ας 
υποθέσουμε ότι θέλουμε να αντιγρά
ψουμε το φάκελο My Installations και το 
αρχείο SHEEP.EXE. Επιλέγουμε το φά
κελο My Installations και κρατώντας πα
τημένο το πλήκτρο CTRL από το πλη
κτρολόγιο, κάνουμε κλικ στο αρχείο 
SHEEP.EXE. Θα δούμε ότι επιλέχθηκαν 
μόνο αυτά τα δύο αντικείμενα. Για να 
συνεχίσουμε να επιλέγουμε αντικείμενα, 
αρκεί να έχουμε πατημένο το πλήκτρο 
CTRL και να κάνουμε κλικ επάνω στα αντικείμενα που θέλουμε να επιλέξουμε. 

-i 

Επιλογή όλων 

Γιανα επιλέξουμε όλα τα αντικείμε
να. πατάμε το συνδυασμό πλή

κτρων CTRL+A από το πληκτρολόγιο ή 
από το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε 
την εντολή Επιλογή όλων. Παρατηρούμε 
ότι επιλέγονται όλα τα αντικείμενα. 

Αναστροφή επιλογής 

Πολλές φορές θα βρεθούμε στη 
δύσκολη θέση να χρειαζόμαστε 

όλα τα αντικείμενα εκτός από μερικά. Τό
τε πιο εύκολο είναι να επιλέξουμε πρώτα 
τα αντικείμενα που δεν θέλουμε και από το μενού Επεξεργασία να επιλέξουμε την 
εντολή Αναστροφή επιλογής. Θα δούμε ότι τα Windows τελικά επιλέγουν όλα τα 
αντικείμενα εκτός από αυτά που είχαμε επιλέξει στην αρχή. 
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Άλλες τεχνικές επιλογής 

Τα Windows μας επιτρέπουν να επιλέξουμε αντικείμενα σύροντας το ποντί
κι επάνω τους. Θα δούμε ότι όταν σύρουμε το ποντίκι θα δημιουργείται ένα 

διάφανο τετράγωνο. Όποιαι αρχεία βρίσκονται μέσα σ'αυτό το τετράγωνο επιλέ
γονται αυτόματα. 

Συντομεύσεις 

Ο συντόμευση είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για να αποκτούμε 
[]~~jπρόσβαση στα αρχεία ή στα προγράμματα που χρησιμοποιούμε συχνά. Η 

συντόμευση είναι ένα εικονίδιο που συνήθως το δημιουργούμε στην Επιφάνεια 
εργασίας. Για να ξεχωρίζουμε τη συντόμευση από ένα αρχείο ή ένα φάκελο ή 
οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, τα Windows τοποθετούν ένα βέλος στην κάτω 
αριστερή γωνία τους. Η συντόμευση έχει μικρό μέγεθος διότι κρατά την πληρο
φορία της διαδρομής του αρχείου και όταν ενεργοποιείται εκτελεί αυτή την πλη
ροφορία και ανοίγει αυτόματα το αρχείο. 

Συντόυευση 

Ας υποθέσουμε ότι το αρχείο SHEEP.EXE βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του 
υπολογιστή μας. Για να ανοίξουμε αυτό το αρχείο, κάθε φορά πρέπει να ανοίγου
με το εικονίδιο Ό υπολογιστής μου’, να ανοίγουμε το σκληρό δίσκο και τέλος το 
αρχείο SHEEP.EXE. Αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Έτσι μπορούμε να δη
μιουργήσουμε μία συντόμευση στην Επιφάνεια εργασίας για να ανοίγουμε από 
εκεί το αρχείο. 

Η διαφορά των δύο αντικειμένων στην παραπάνω εικόνα είναι οτι στη δεξιά ει
κόνα υπάρχει το μαύρο βέλος στην κάτω αριστερή γωνία της συντόμευσης. Το 
αρχείο SHEEP.EXE έχει μέγεθος 1MB, ενώ η συντόμευση SHEEP.EXE έχει μέγε
θος 380 bytes. 

29ì 

1 
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Τα Windows μας δίνουν αρκετούς τρόπους για να δημιουργήσουμε συντομεύ
σεις. 

1 o c ; τρόπος: Αναφέραμε πιο πάνω ότι το πιο συνηθισμένο σημείο για να δη
μιουργήσουμε μία συντόμευση είναι η Επιφάνεια εργασίας. Έτσι τα Windows δια
θέτουν αυτόματο τρόπο για να δημιουργούν συντόμευση στο σημείο αυτό. Εντο
πίζουμε το αντικείμενο που θέλουμε και κάνουμε δεξί κλικ επάνω του. Στο βοηθη
τικό μενού που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε Αποστολή προς και στο υπομενού επι
λέγουμε την εντολή Επιφάνεια εργασίας (δημιουργία συντόμευσης). 

-i 

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

Εάν δεν επιθυμούμε το όνομα που έδωσαν τα Windows στη συντόμευση μας, 
τότε μπορούμε να εκτελέσουμε την εντολή της μετονομασίας που αναφέραμε 
παραπάνω. 
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2o c; τρόπος: Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να δημιουργήσουμε τη 
συντόμευση, κάνουμε δεξί κλικ επάνω του και επιλέγουμε την εντολή Αντιγραφή. 
Μεταφερόμαστε στο σημείο που θέλουμε να δημιουργηθεί η συντόμευση (επιφά
νεια εργασίας, σκληρός δίσκος, δισκέτα), κάνουμε δεξί κλικ σε κενό σημείο και 
από το βοηθητικό μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε την εντολή Επικόλληση 
συντόμευσης. 

3o c; τρόπος: Με τη βοήθεια του οδηγού (wizard), ο οποίος μας θέτει ερωτή
σεις, εμείς δίνουμε τις απαντήσεις και στο τέλος δημιουργεί τη συντόμευση. 

Κάνουμε δεξί κλικ στο σημείο που θέλουμε να δημιουργήσουμε τη συντόμευ
ση και από το βοηθητικό μενού επιλέγουμε Δημιουργία και από το υπομενού επι
λέγουμε την εντολή Συντόμευση. Εμφανίζεται το πρώτο βήμα του οδηγού που ζη
τά να του υποδείξουμε που βρίσκεται στο αντικείμενο που θέλουμε να δημιουρ
γήσουμε συντόμευση. 

Πατάμε το κουμπί Αναζήτηση, στο παράθυρο αναζήτησης εντοπίζουμε και 
επιλέγουμε το αρχείο SHEEP.EXE και πατάμε το κουμπί OK. Ο οδηγός σημειώνει 
τη διαδρομή που βρίσκεται το αρχείο και πατάμε το κουμπί Επόμενο. Στο επόμε
νο βήμα του οδηγού, πληκτρολογούμε το όνομα της συντόμευσης και πατάμε το 
κουμπί Τέλος. 

2<] 

1 
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Ταξινόμηση περιεχομένων των φακέλων (αρχείων ή φακέλων) 
*υχνά χρειάζεται να βλέπουμε ταξινομημένα τα περιεχόμενα ενός φακέλου 
^κάποιου δίσκου του υπολογιστή μας προκειμένου να αναζητήσουμε ευκο

λότερα κάποιο αρχείο ή φάκελο. Για παράδειγμα κάποιες φορές θα θέλαμε να 
βρούμε το αρχείο που ποιο πρόσφατα επεξεργαστήκαμε, ή το αρχείο που έχει το 
μεγαλύτερο μέγεθος ή ακόμα ένα αρχείο που ξέρουμε ότι το όνομα του αρχίζει 
από L. Οι ευκολίες αυτές παρέχονται από τα windows, ανοίγοντας το εικονίδιο Ο 
Υπολογιστής μου, επιλέγοντας το δίσκο και το φάκελο του οποίου τα περιεχόμε
να θέλουμε να δούμε και επιλέγοντας από το μενού προβολή, πρώτα Λεπτομέ
ρειες και ύστερα από το ίδιο μενού Τακτοποίηση εικονιδίων κατά .. όπως φαίνε
ται στην επόμενη εικόνα: 

Μας δίνεται η δυνατότητα ταξινόμησης των περιεχομένων με τέσσερις τρό
πους: 

Κατά όνομα: Στη λίστα εμφανίζονται πρώτα με λεξικογραφική σειρά οι υποφά-
κελοι και στη συνέχεια πάλι με λεξικογραφική σειρά τα αρχεία του συγκεκριμέ
νου φακέλου. 

Κατά μέγεθος: Στη λίστα εμφανίζονται πρώτα με λεξικογραφική σειρά οι υπο-
φάκελοι (οι οποίοι δεν έχουν μέγεθος) και στη συνέχεια με αύξουσα σειρά μεγέ
θους (από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα) τα αρχεία του συγκεκριμένου φακέλου. 

Κατά τύπο: Στη λίστα εμφανίζονται πρώτα με λεξικογραφική σειρά οι υποφά-
κελοι (οι οποίοι δεν έχουν τύπο) και στη συνέχεια τα αρχεία ομαδοποιημένα ανά
λογα με την επέκταση τους (δηλ. με βάση το πρόγραμμα που έχουν δήμιουργη-

-θ-



windows I T . q x d 15/1/2008 10 :16 DD Page 33 

θεί). Έτσι μπορούμε για παράδειγμα να βλέπουμε όλα μαζί τα έγγραφα ενός φα
κέλου που έχουν την επέκταση .txt η τα προγράμματα με επέκταση .exe 

Κατά Ημερομηνία: Στη λίστα εμφανίζονται πρώτα με βάση την ημερομηνία και 
την ώρα δημιουργίας τους οι υποφάκελοι και στη συνέχεια με βάση την ημερο
μηνία και την ώρα τροποποίησης τους (από τα ποιο παλιά στα ποιο πρόσφατα) 
τα αρχεία του συγκεκριμένου φακέλου. 

Κοινή χρήση Φακέλων 
*ε περιβάλλον δικτύου υπολογιστών μπορούμε να επιτρέπουμε και σε άλ
αλους συνδεδεμένους χρήστες να βλέπουν τα περιεχόμενα ενός φακέλου. 

Αυτό γίνεται αν σε έναν φάκελο πατήσουμε δεξί κλικ, επιλέξουμε Ιδιότητες και 
από εκεί τη καρτέλα Κοινή Χρήση. 

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ακυρώσουμε την κοινή χρήση ενός φακέλου. 
Ένας κοινόχρηστος φάκελος σημειώνεται με την εικόνα ενός χεριού κάτω από το 
όνομα του, όταν ανοίγουμε το εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου. 

Αναζήτηση αρχείων ή φακέλων 

[ ρ ί ο λ λ έ ς φορές δεν θυμόμαστε τη θέση που έχουμε αποθηκεύσει ένα αρχείο 
J J ή με ποιο όνομα. Τα Windows μας δίνουν τη δυνατότητα να αναζητήσου

με το αρχείο μας μέσα από τη διαδικασία της αναζήτησης. Για να ενεργοποιήσου
με την Αναζήτηση, πατάμε το κουμπί Έναρξη, μεταβαίνουμε στην επιλογή Αναζή
τηση και στο υπομενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Για αρχεία ή φακέλους. Εμ
φανίζεται το ακόλουθο παράθυρο. 

-θ-



windows I T . q x d 15/1/2008 10 :16 DD Page 34 

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου υπάρχουν βοηθητικές επιλογές, από 
τις οποίες η επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους έχει την πιο συχνή χρή
ση. Κάνοντας κλικ στην επιλογή, το παράθυρο αλλάζει και εμφανίζεται όπως στην 
παρακάτω εικόνα: 

Εμφανίζονται τρία πλαίσια, τα οποία πρέπει να συμπληρώσουμε για να ξεκινή
σουμε την αναζήτηση. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου, 
πληκτρολογούμε μέρος του ονόματος του αρχείου που αναζητούμε. Στο πλαίσιο 
Μια λέξη ή φράση μέσα στο αρχείο, πληκτρολογούμε μ,ια λέξη ή φράση του κει-
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μένου. Αυτή την επιλογή την χρησιμοποιούμε όταν δεν θυμόμαστε το όνομα του 
αρχείου. Στο πλαίσιο Αναζήτηση σε, δηλώνουμε το σημείο της αναζήτησης, δη
λαδή αν η αναζήτηση γίνει σε ολόκληρο το σκληρό δίσκο, τη δισκέτα, το CD, ή 
σε κάποιο συγκεκριμένο φάκελο. Όπως παρατηρούμε πιο κάτω υπάρχουν και άλ
λες επιλογές οι οποίες χρησιμοποιούνται σπανιότερα. Η επιλογή Πότε τροπο
ποιήθηκε, μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε το αρχείο, βάσει της ημε
ρομηνίας που το δημιουργήσαμε, ή το τροποποιήσαμε. 

1η περίπτωση: Θυμόμαστε ολόκληρο το όνομα του αρχείου, αλλά δεν θυμόμα
στε την θέση αποθήκευσης. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρ
χείου, πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου. Έστω ότι θέλουμε να εντοπίσου
με το αρχείο SHEEP.EXE. Πληκτρολογούμε το όνομα και πατάμε το κουμπί ανα
ζήτηση. 

Όπως βλέπουμε το αρχείο εντοπίστηκε. Η σημαντική πληροφορία υπάρχει στη 
δεύτερη στήλη της καρτέλας της αναζήτησης που ονομάζεται Στο φάκελο. Είναι 
το σημείο που εντοπίστηκε το αρχείο. Παράλληλα με αυτή την πληροφορία, εμ
φανίζονται και άλλες πληροφορίες όπως το μέγεθος του αρχείου, ο τύπος του 
καθώς και πότε τροποποιήθηκε. Το αρχείο αυτό μπορούμε να το ανοίξουμε με δι
πλό κλικ, να το μετονομάσουμε, να το διαγράψουμε, να το αντιγράψουμε ή ακό
μα και να το μετακινήσουμε. 

2Π περίπτωση: Θυμόμαστε μόνο κάποια συνεχόμενα γράμματα από το όνομα 
του αρχείου. Σε αυτή την περίπτωση πληκτρολογούμε μόνο τα γράμματα που θυ
μόμαστε και πατάμε το κουμπί Αναζήτηση. Έστω ότι θυμόμαστε ότι το αρχείο 
μας περιέχει τα γράμματα ΕΕ στο όνομα του. 

Όπως βλέπετε το αρχείο SHEEP.EXE, πάλι εντοπίστηκε. Όμως ο χρόνος ανα
ζήτησης ήταν περισσότερος από την πρώτη περίπτωση και αν διαβάσουμε κάτω 
στην γραμμή κατάστασης θα δούμε ότι βρέθηκαν 2866 αρχεία. Ένα φυσιολογικό 
αποτέλεσμα αφού υπάρχουν και άλλα αρχεία που διαθέτουν τα γράμματα ΕΕ στο 
όνομα τους. 

1 
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Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Αγαπημένα Εργαλεία Βοήθεια ι •#-
Q «ο™ - @ - $ | £ j Αναζήτηση [ί • ". Φάκελοι | ί ϊ ϊ | ν 

Διεύθυνοη ] J Αποτελέσματα αναζήτησης ^ Ι Ι ™ Μετάβαση 

Σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς αναζήτησης χ Ό ν ο μ α Στο φ ά κ ε λ ο Μέγεθος Τύπος | Ημερομηνία τοοποπ.. *• 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g Ù F r e e R I P O n l i . . . 

â ï > r e e R I P 

C \Documents and . 

\Documents and . 

1 KB 

1 KB 

Συντόμευση 7/4/2005 8:19 μμ J 

Συντόμευση 7/4/2005 8:19 μμ ί • 

g Ù F r e e R I P O n l i . . . 

â ï > r e e R I P 

C \Documents and . 

\Documents and . 

1 KB 

1 KB 

Συντόμευση 7/4/2005 8:19 μμ J 

Συντόμευση 7/4/2005 8:19 μμ 
Β ρ έ θ η κ α ν 2 8 6 6 α ρ χ ε ί α . ( ^ N e r o C D - D V . . . C \Documents and . 1 KB Συντόμευση 7/4/2005 12:52 πμ 

[ ^ N e r o Dr ive5p.. . C \Documents and . 2 K B Συντόμευση 7/4/2005 12:52 πμ 

Η Naij ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε η 
fH£| R e d O n e Pia... C \Documents and . 1 KB Συντόμευση 6/4/2005 12:04 πμ 

Η Naij ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε η 
[§3 Lfcense A g r e . . . C \Documents and . 1 KB Συντόμευαη 7/4/2005 1:01 πμ 

[§3 License A g r e . . . C \Documents and . 1 KB Συντόμευση 5/4/2005 11:55 μμ 
Ό χ ι , # ) Ξ Η Ε Ε Ρ . Ε Χ Ε Γ \ 311 KB Εφαρμογή 26/2/1998 4:03 μμ " 

ε ρ ω τ ή μ α τ ο ς και... Ö F r e e R I P 2 !_ \Program Files φ ά κ ε λ ο ς . 7/4/2005 8:19 μμ 

( £ | NetMeeting c \Program Files φ ά κ ε λ ο ς . 7/4/2005 8:47 πμ 

αρχείου ή I r ^ n e e r n e r e \WINDOW5 φ ά κ ε λ ο ς . 7/4/2005 8:55 πμ 
λέξειυν-κλειοιών -£l creek.wav e \Program Files\At. 457 KB Winamp m .. 27/5/2003 2:26 πμ 1 

£3 Α λ λ α γ ή τ ο υ αν θα • ^ e n g l i s h s h e e p . . . e \Program Files\At. 38 KB IrFanView .. 19/4/2003 1:51 μμ Ι 
συμπεριλαμβάνονται •^t ; t reepoor. jpg e \Program Files\At. 41 KB IrFanView .. 19/4/2003 1:49 μμ 1 

αρχεία συστήματος ί τ ^ ι 5peechEngines e \Program Files\Co Φάκελος . 5/6/2005 1:27 πμ 

|rM| screen.dat ! \Program Files\DAP i ί KB Αρχείο DA 5/4/2005 11:59 μμ | 
Ί σ ω ς θ α θ έ λ α τ ε επίσης 
ν α κ ά ν ε τ ε . . . 

f£|[j Freerip 

|Ìa|FreeRip2.cnt 
e \Program Files\Fr. 1 KB Συντόμευ. 7/4/2005 8:19 μμ 

zi 

f£|[j Freerip 

|Ìa|FreeRip2.cnt <_ \Program Files\Fr. 1 KB Αρχείο CN1 8/11/2003 Ε : 2 9 μ μ 9 
Τ α ξ ι ν ό μ η σ η • zi ^ ) FreeRip2. exe e \Program Files\Fr. 469 KB Εφαρμογή 23/12/2003 10:11 μμ 

*£lFreeRip2.hlp r 29 KB 23/12/2003 10:11 μμ 

|Προηγούμενο £§£]FreeRip2.rnhr_ e \Program Files\Fr. 21 KB MHTMLD.. 8/11/2003 5:29 μμ ^ 

ι 1 ι ' 

Βρέθηκαν 2866 αρχεία 

3π περίπτωση: Δεν θυμόμαστε καθόλου το όνομα του αρχείου, αλλά θυμόμα
στε το είδος του αρχείου (δηλαδή την επέκταση). Για να επιτύχουμε αυτό το εί
δος της αναζήτησης, θα χρησιμοποιήσουμε το χαρακτήρα * (αστεράκι), ο οποίος 
παίζει το ρόλο του μπαλαντέρ. Για να εντοπίσουμε όλα τα αρχεία που έχουν επέ
κταση ΕΧΕ, αρκεί να πληκτρολογήσουμε *.ΕΧΕ (αστεράκι τελεία ΕΧΕ). Το * 
(αστεράκι) θα εντοπίσει όλα τα αρχεία που έχουν οποιοδήποτε όνομα με την επέ
κταση ΕΧΕ. 

Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Αγαπημένα Εργαλεία Βοήθεια Ι ν 
Q niaœ ~ Q - , ΐ ί - J Αναζήτηση h " Φάκελοι | · · ; | τ 

Διεύθυνση Ι f_J Αποτελέσματα αναζήτησης ·«· | 1 3 Μετάβαοη 

Σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς αναζήτησης >ζ Ό ν ο μ α Στο φ ά κ ε λ ο Μέγεθος Τύπος Ι Ημερομηνία τροποπ.. *Μ 

Ι IPIuaTest.exe 

Q c C R Y P T . e x e 

RonnysDeooder XP 

RonnysDecoder XP 

60 KB 

92 KB 

Εφαρμογή 

Εφαρμογή 

1/11/2001 1:10 μμ Ι 

3/3/2002 3:34 μμ 
Β ρ έ θ η κ α ν 2 0 4 2 α ρ χ ε ί α . I iDSralrer.exe RonnysDecoder XP 1.412 KB Εφαρμογή 1/11/2001 1:09 μμ 

IPlugTest.exe RonnysDecoder XP 60 KB Εφαρμογή 1/11/2001 1:10 μμ 

Ö-Ex i tW indows . . . C:\ 16 KB Εφαρμογή 19/6/2004 11:43 πμ 
L J Î Naij ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε η ^ Ξ Η Ε Ε Ρ . Ε Χ Ε C:\ 311 KB Εφαρμογή 26/2/1998 4:03 μμ 

lclspack.exe C:\WINDOW5 44 KB Εφαρμογή 2/6/1998 12:44 μμ 
"Οχι, ( " I r T R F ^ R I I N . . . . C:\WINDOWS 41 KB Εφαρμογή 11/10/1999 4:01 πμ 

ε ρ ω τ ή μ α τ ο ς και... J exp lorer .exe C:\WINDOWS 1.013 KB Εφαρμογή 4/9/2004 4:45 μμ 

Η Α λ λ α γ ή ονόματος I 1 e x t r a c 3 2 . e x e C:\WINDOW5 101 KB Εφαρμογή 2/6/1998 12:05 μμ 

αρχείου η \Ég hh .exe C:\WINDOWS 11 KB Εφαρμογή 4/9/2004 4:45 μμ 
λέξεων-κλειοιών '2? IsUn0408.exe C:\WINDOWS 299 KB Εφαρμογή 23/1/1998 12:20 μμ 

Ε3 Α λ λ α γ ή τ ο υ αν θα ' i j jy lsUninst.exe C:\WINDOW5 300 KB Εφαρμογή 29/10/1998 3:45 μμ 
συμπεριλαμβάνονται : n o t e p a d . e x e C:\WINDOWS 70 KB Εφαρμογή 4/9/2004 4:45 μμ 

αρχεία συστήματος P3lorncarncaD.exe 

t S f regedi t .exe 

C:\WINDOWS 132 KB Εφαρμογή 15/12/2000 1:00 μμ P3lorncarncaD.exe 

t S f regedi t .exe C:\WINDOW5 152 KB Εφαρμογή 4/9/2004 4:45 μμ 
Ίοπυς θ α θ έ λ α τ ε επίσης 
ν α κ ά ν ε τ ε . . . 

QREGTLIB.EXE 

( J . s e t d e b u g . e x e 

C:\WINDOWS 30 KB Εφαρμογή 15/7/2000 12:00 πμ 

Τ α ξ ι ν ό μ η σ η • Τ Ι 

QREGTLIB.EXE 

( J . s e t d e b u g . e x e C:\WINDOWS 46 KB Εφαρμογή 28/2/2003 6:26 μμ 
Τ α ξ ι ν ό μ η σ η • Τ Ι j ^ j S e t u p 1 . e x e C:\WINDOW5 228 KB Εφαρμογή 18/5/2005 9:40 μμ 

|—ISiSIISRrn.exe C:\WINDOWS 100 KB 26/4/2002 12:17 μμ 

Προηγούμενο Islrundll.exe 

7Γ 
C:\WINDOWS 33 KB Εφαρμογή 4/9/2004 4:45 μμ ^ 1 

Βρέθηκαν 2042 αρχεία 

Όπως βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα όλα τα αρχεία που εμφανίζονται στην 
αναζήτηση έχουν επέκταση ΕΧΕ. Μέσα σε αυτά παρατηρούμε ότι υπάρχει και το 
αρχείο SHEEP.EXE. 

Ας δούμε μερικές ακόμη περιπτώσεις όπου θα χρησιμοποιήσουμε το * (αστε
ράκι) : 

Έστω ότι το αρχείο που αναζητούμε ξεκινάει από το γράμμα Σ. Στην αναζήτη
ση θα πληκτρολογήσουμε Σ* 

-θ-
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Έστω ότι το αρχείο που αναζητούμε τελειώνει με το γράμμα Α. Στην αναζήτη
ση θα πληκτρολογήσουμε *Α 

Έστω ότι το αρχείο περιέχει το γράμμα Σ και το γράμμα Α. Στην αναζήτηση θα 
πληκτρολογήσουμε *Σ*Α*. Παρατηρούμε ότι εδώ χρησιμοποιήσαμε δύο φορές 
το *(αστεράκι). Άρα σαν γενικό κανόνα θα έχουμε το εξής: Οτι δεν γνωρίζουμε, 
το αντικαθιστούμε με το * (αστεράκι). 

Φ περίπτωση: Δεν θυμόμαστε καθόλου το όνομα του αρχείου, αλλά θυμόμα
στε μία λέξη που πληκτρολογήσαμε μέσα στο αρχείο. Τότε στο πλαίσιο Μια λέ
ξη ή φράση μέσα στο αρχείο, πληκτρολογούμε μια λέξη ή φράση και πατάμε 
Αναζήτηση. Τέτοιου είδους αναζητήσεις μπορεί να διαρκέσουν αρκετά λεπτά, 
γιατί ο υπολογιστής ανοίγει ένα - ένα τα αρχεία και ελέγχει αν στο περιεχόμενο 
τους εάν υπάρχει η λέξη ή φράση που δώσαμε. 

5η περίπτωση: Έστω ότι αναζητούμε το αρχείο Νεφρίτης.όιηρ και θυμόμαστε 
ότι το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο WINDOWS που βρίσκεται στον σκληρό μας 
δίσκου. Για το αναζητήσουμε πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου στο κατάλ
ληλο πλαίσιο και στο πλαίσιο Αναζήτηση σε: δηλώνουμε σε ποιο φάκελο θα γίνει 
η αναζήτηση. Ανοίγουμε το πλαίσιο Αναζήτηση σε, επιλέγουμε την τελευταία επι
λογή Αναζήτηση... και εντοπίζουμε το φάκελο. 

6η περίπτωση: Θυμόμαστε πότε περίπου δη
μιουργήσαμε ή τροποποιήσαμε το αρχείο. Στην 
περίπτωση αυτή πατάμε στην επιλογή Πότε τρο
ποποιήθηκε; Και επιλέγουμε από τις προεπιλο
γές που υπάρχουν (το αρχείο τροποποιήθηκε την 
τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα, χρόνο). 
Εάν θυμόμαστε τη χρονική περίοδο, επιλέγουμε 
την επιλογή Προσδιορισμός ημερομηνιών και 
ορίζουμε από πότε μέχρι πότε να γίνει η αναζήτη
ση. 

Πότε τροποποιήθηκε; 

• ύεν θυμάμαι 

Γ" Μέσα στην τελευταία εβδομάδα 

Γ" Τον περασμένο μήνα 

C Μέσα στον τελευταίο χρόνο 

C Προσδιορισμός ημερομηνιών 

[Ημερομηνία τροποποίησης 2. 

απο 20) 

έως 

1 

-θ-
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To Σημειωματάριο 

ε την εγκατάσταση των Windows, εγκαθίστανται ταυτόχρονα και άλλα 
Ιχρήσιμα προγράμματα. Ένα από αυτά είναι το Σημειωματάριο. Είναι ένας 

απλός επεξεργαστής κειμένου, χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες. Το Σημειωματάριο 
δημιουργεί αρχεία που έχουν επέκταση ΤΧΤ (κείμενο). Για το λόγο αυτό όταν κά
νουμε διπλό κλικ σε ένα αρχείο με επέκταση ΤΧΤ, ανοίγει το σημειωματάριο για 
να μας εμφανίσει τα περιεχόμενα του. Για να ανοίξουμε το Σημειωματάριο, πατά
με Έναρξη - Προγράμματα - Βοηθήματα - Σημειωματάριο. Στην παρακάτω εικό
να παρουσιάζεται το περιβάλλον του προγράμματος. 

Όπως παρατηρούμε πρόκειται για ένα απλό παράθυρο που περιέχει γραμμή 
τίτλου, γραμμή μενού και χώρο εργασίας. Εδώ μέσα πληκτρολογούμε το κείμενο 
που θέλουμε. Κατόπιν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε, να το εκτυπώσουμε και 
να το ανοίξουμε ξανά όταν το χρειαστούμε. 

Έστω ότι έχουμε πληκτρολογήσει ένα κείμενο στο Σημειωματάριο και πρέπει 
να το αποθηκεύσουμε. Η διαδικασία της αποθήκευσης είναι κοινή σε όλα τα προ
γράμματα των Windows. Για να αποθηκεύσουμε το κείμενο θα ανοίξουμε το με
νού Αρχείο και θα επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση ως... 

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της αποθήκευσης. 

.11*1 
Αποθήκευση σε: Ι [ 

-i 

-θ-
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Ρυθμίζουμε στο πλαίσιο Αποθήκευση σε: το φάκελο στον οποίο θα γίνει η 
αποθήκευση και στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογούμε το όνομα του αρ
χείου. Εάν δεν θυμόμαστε την επέκταση που χρησιμοποιεί το Σημειωματάριο δεν 
πειράζει. Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε μόνο το όνομα και την επέκταση θα 
την προσθέσει μόνο του το Σημειωματάριο. Αφού τελειώσουμε πατάμε το κουμπί 
Αποθήκευση. 

Ανάλογη κίνηση κάνουμε όταν θέλουμε να ανοίξουμε ένα αρχείο. Από το Ση
μειωματάριο ανοίγουμε το μενού Αρχείο και επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα. Εμ
φανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα. Εντοπίζουμε το φάκελο που είχαμε απο
θηκεύσει το αρχείο, επιλέγουμε το αρχείο και πατάμε το κουμπί Άνοιγμα. 

Εάν θέλουμε να εκτυπώσουμε το κείμενο που πληκτρολογήσαμε, ανοίγουμε το 
μενού Αρχείο και επιλέγουμε την εντολή Εκτύπωση. Εμφανίζεται το πλαίσιο δια
λόγου της εκτύπωσης. 

Πατάμε το κουμπί Εκτύπωση και το κείμενο τυπώνεται στη σελίδα από τον 
εκτυπωτή. 

-θ-
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Μία ειδική περίπτωση εκτύπωσης είναι η εκτύπωση σε αρχείο. Όταν επιλέξου
με αυτή την επιλογή στην πραγματικότητα, δεν εκτυπώνεται τίποτα στο χαρτί. 
Αντιθέτως δημιουργείται ένα αρχείο με επέκταση PRN. Αυτό το αρχείο έχει ειδι
κή δομή και περιέχει γενικές οδηγίες για τον εκτυπωτή, όπως τι πρέπει να εκτυ
πώσει, που να το εκτυπώσει, σε τι χαρτί, τι χρώματα να χρησιμοποιήσει και άλλου 
είδους πληροφορίες. Μεταφέροντας αυτό το αρχείο σε έναν άλλο υπολογιστή 
που δεν υποστηρίζει τα Windows, μπορούμε να το εκτυπώσουμε. 

Για να εκτυπώσουμε σε αρχείο ανοίγουμε το μενού Αρχείο και επιλέγουμε 
Εκτύπωση. Επιλέγουμε Εκτύπωση σε αρχείο και πατάμε το κουμπί Εκτύπωση. 
Εμφανίζεται ένα παράθυρο που θα ζητάι να πληλτρολογήσουμε το όνομα του αρ
χείου. Πληκτρολογούμε το όνομα και πατάμε το κουμπί OK. Το αρχείο εκτύπω
σης, δημιουργείται στο ίδιο σημείο που είναι αποθηκευμένο και το αρχείο που 
επεξεργαζόμαστε. 

Εάν επιθυμούμε το αρχείο εκτύπωσης να δημιουργηθεί σε άλλο φάκελο τότε 
στο πλαίσιο που ζητείται το όνομα του αρχείου εκτύπωσης, θα πρέπει να πλη
κτρολογήσουμε το μονοπάτι (διαδρομή) στο οποίο θέλουμε να δημιουργηθεί το 
αρχείο. Για παράδειγμα αν θέλουμε να ονομάσζουμε το αρχείο εκτύπωσης 
TEST.PRN και να το δημιουργήσουμε στο σκληρό δίσκο, τότε στο όνομα θα πρέ
πει να πληκτρολογήσουμε C:\TEST.PRN. 

Αριθμομηχανή 
kva άλλο χρήσιμο πρόγραμ
μ α των Windows, είναι η 

αριθμομηχανή. Ένα παντοδύναμο 
κομπιουτεράκι για κάθε είδους μα
θηματικές πράξεις. Έτσι όταν εργα
ζόμαστε στον υπολογιστή δεν θα 
χρειαστεί ποτέ ξανά να εκτελέσου
με μαθηματικές πράξεις με το χέρι. 
Για να ανοίξουμε την αριθμομηχανή 
θα πατήσουμε στο κουμπί Έναρξη 
- Προγράμματα - Βοηθήματα και 
θα επιλέξουμε Αριθμομηχανή. Στην 
παρακάτω εικόνα βλέπουμε την 
απλή μορφή της αριθμομηχανής. 

Η χρήση της είναι απλή. Πλη
κτρολογούμε τον αριθμό που θέ
λουμε, στη συνέχεια επιλέγουμε το 
κουμπί μιας από τις τέσσερις μαθη
ματικές πράξεις, στη συνέχεια πλη
κτρολογούμε τον άλλο αριθμό και στο τέλος πατάμε το κουμπί = (ίσον) για να εμ
φανιστεί το αποτέλεσμα. 

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται επεξήγηση των πιο βασικών πλήκτρων της Αριθ
μομηχανής. 

-θ-
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Πλήκτρο Λειτουργία 

C Clear. Καθαρίζει τη μνήμη από οποιοδήποτε νούμερο. 

CE Clear Entry. Καθαρίζει από τη μνήμη το τελευταίο νούμερο που 
πληκτρολογήσαμε. 

Backspace Διαγράφει το τελευταίο ψηφίο από ένα νούμερο που πληκτρο
λογήσαμε 

Sqrt Υπολογίζει την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού 

% Επί τοις εκατό 

1/x Εμφανίζει τον αντίστροφο του αριθμού 

zz Εμφανίζει το αποτέλεσμα 

/ Διαίρεση 
^f Π ολλαπλασιασμός 

+ Πρόσθεση 

• Αφαίρεση 

Για να εμφανίσουμε με επιστημονική μορφή την αριθμομηχανή, από το μενού 
Προβολή, επιλέγουμε Επιστημονική, όπου μπορούμε να υπολογίσουμε διάφο
ρες συναρτήσεις, να κάνουμε μετατροπές συστημάτων κλπ. 

Χρησιμοποιώντας το μενού Βοήθεια της αριθμομηχανής, αντλούμε αναλυτικές 
πληροφορίες για κάθε λειτουργία της. 

1 

-θ-
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Λίστα πρόσφατων εγγράφων 

Μπορούμε να εμφανίσουμε τα πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένα έγγραφα από 
το μενού Έναρξη κάνοντας τις παρακάτω ενέργειες: 

1. Δεξί κλικ του ποντικιού στο κουμπί Έναρξη και κλικ στην επιλογή Ιδιότη
τες από το εμφανιζόμενο βοηθητικό μενού. 

2. Από την καρτέλα Έναρξη, κλικ στο κουμπί Έναρξη και κλικ στο κουμπί 
Προσαρμογή. 

3. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Λίστα 
των πρόσφατα ανοιγμένων αρχείων μου. 

-i 

Με αυτό τον τρόπο κάθε φορά που θα επιλέγουμε το κουμπί Έναρξη, ο φά
κελος Πρόσφατα έγγραφα μου θα εμφανίζεται στο μενού Έναρξη. Ο φάκελος 
αυτός θα περιέχει τα έγγραφα και τα αρχεία που πρόσφατα χρησιμοποιήσαμε. 

Εκτυπωτές 

^ ρ \ λ ο ι οι εγκατεστημένοι εκτυπωτές που υπάρχουν στο σύστημα μας, βρί-
\Ζ*/σκοντα\. σε ειδική περιοχή των Window s. Για να ρυθμίσουμε τους εκτυπω

τές, από το κουμπί Έναρξη, επιλέγουμε Ρυθμίσεις και στη συνέχεια Εκτυπωτές 
και Φαξ. 

-θ-
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Στο παράθυρο των εκτυπωτών εμφανίζονται όλοι οι εκτυπωτές που είναι εγκα
τεστημένοι. Ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής ξεχωρίζει από ένα στρογγυλό μαύρο 
τικ (ν). Για να αλλάξουμε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή του συστήματος, κάνουμε 
δεξί κλικ επάνω στον εκτυπωτή που θέλουμε και από το βοηθητικό μενού επιλέ
γουμε την εντολή Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου. 

Με δεξί κλικ επάνω στον εκτυπωτή, από τις εντολές Μετονομασία και Διαγρα
φή, μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα ενός εκτυπωτή ή ακόμα και να τον διαγρά
ψουμε (να τον καταργήσουμε από το σύστημα). 

Για να εγκαταστήσουμε ένα νέο εκτυπωτή στο σύστημα, κάνουμε κλικ στην 
εντολή Προσθήκη εκτυπωτή, που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του πα
ραθύρου και ακολουθούμε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης του εκτυπωτή 
μας. 

Όλοι οι εκτυπωτές συνοδεύονται από CD εγκατάστασης. Συνδέοντας έναν 
εκτυπωτή στον υπολογιστή μας, αναγνωρίζεται αυτόματα και ζητείται το CD 
εγκατάστασης. Αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουμε το CD εγκατάστασης, τα 
Windows διαθέτουν μία μεγάλη γκάμα εκτυπωτών που μπορούμε να επιλέξουμε. 

Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε συνδέσει τον εκτυπωτή IBM Proprinter. Κά
νουμε κλικ στην εντολή Προσθήκη εκτυπωτή και ανοίγει ο οδηγός προσθήκης 
εκτυπωτή. Στην πρώτη ενημερωτική οθόνη πατάμε Επόμενο: 

1 

-θ-
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Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε τη συνδεσμολογία του εκτυπωτή μας, δηλαδή 
αν είναι τοπικά συνδεδεμένος ή δικτυακός. Επιλέγουμε τοπικός και πατάμε Επό
μενο: -i 

Σε αυτό το βήμα του οδηγού, πρέπει να επιλέξουμε το είδος της θύρας που 
χρησιμοποιήσαμε για τη σύνδεση στον υπολογιστή. Τα παλαιότερα μοντέλα διέ-

•44/ 

-θ-
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θεταν σύνδεση μέσω της LPT1 θύρας. Πλέον όλα τα σύγχρονα μοντέλα εκτυπω
τών συνδέονται μέσω της USB θύρας. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε και 
από το είδος του καλωδίου που χρησιμοποιήσαμε για να συνδέσουμε τον εκτυ
πωτή. Επιλέγουμε LPT1 θύρα και πατάμε Επόμενο: 

Σε αυτό το βήμα, εντοπίζουμε τον κατασκευαστή του εκτυπωτή μας και στη 
συνέχεια από τη δεξιά πλευρά του παραθύρου μας, εντοπίζουμε το μοντέλο του 
εκτυπωτή μας. Πατάμε Επόμενο: 

-θ-
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Στο πεδίο Όνομα εκτυπωτή: πληκτρολογούμε το όνομα του εκτυπωτή (συνή
θως επιλέγουμε το προεπιλεγμένο). Στην ερώτηση Θέλετε να χρησιμοποιείτε 
αυτόν τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο; επιλέγουμε ανάλογα Ναι ή Όχι. Πατά
με Επόμενο. 

ΕΕΕΕΞΕ 

Στην ερώτηση Θέλετε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα; επιλέγουμε 
ανάλογα Ναι ή Όχι. Συνήθως επιλέγουμε Ναι για την εκτύπωση της δοκιμαστικής 
σελίδας. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να καταλάβουμε εάν η εγκατάσταση του 
εκτυπωτή μας έχει γίνει σωστά. Πατάμε Επόμενο. 

-i 

Στο τελευταίο βήμα του οδηγού, εμφανίζονται τα στοιχεία που συμπληρώσα
με στον οδηγό και πατώντας στο κουμπί Τέλος, γίνεται η εγκατάσταση του εκτυ
πωτή μας. 

Διαχείριση εκτυπώσεων 

Μ ίνοντας μια εντολή εκτύπωσης (για παράδειγμα από το Σημειωματάριο) 
^στη γραμμή εργασιών προστίθεται το εικονίδιο ενός εκτυπωτή. Ενεργο

ποιώντας αυτό το εικονίδιο ανοίγει ένα παράθυρο διαχείρισης των εκτυπώσεων 
από το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε τις εκτυπώσεις μας. Κάθε αρχείο που 
στέλνουμε για εκτύπωση προστίθεται σε μια "ουρά" προτεραιότητας των εκτυπώ
σεων. Αυτό σημαίνει ότι κατά προτεραιότητα θα τυπωθεί το αρχείο που στάλθη-

-θ-



windows I T . q x d 15/1/2008 10 :18 DD Page 47 

κε χρονικά πρώτο για εκτύπωση και όταν τυπωθεί θα αφήσει τη θέση του από την 
"ουρά" στο επόμενο χρονικά μέχρι να τυπωθούν όλα, εφόσον βέβαια ο εκτυπω
τής είναι διαθέσιμος, έχει χαρτί, μελάνη ή τόνερ και είναι συνδεδεμένος με τον 
υπολογιστή. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα η "ουρά" εκτύπωσης θα παραμένει γε
μάτη. Στη παρακάτω εικόνα φαίνεται μια "ουρά" εκτύπωσης με 3 αρχεία (κείμενα) 
που περιμένουν για εκτύπωση. 

Για καθένα από αυτά τα αρχεία σημειώνεται το όνομα του, η κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται, ο κάτοχος της εκτύπωσης, το πλήθος των σελίδων που θα εκτυ
πωθούν, το μέγεθος κάθε αρχείου και ο χρόνος υποβολής της εκτύπωσης. Επι
λέγοντας ένα αρχείο από την "ουρά" και πατώντας στο μενού Έγγραφα μπορού
με να επιλέξουμε Παύση της συγκεκριμένης εκτύπωσης για να την διακόψουμε, 
Συνέχιση για μια εκτύπωση που έχει διακοπεί, Επανεκκίνηση για να ξεκινήσουμε 
από την αρχή μια εκτύπωση, Ακύρωση για να την διαγράψουμε από την ουρά ( 
το ίδιο γίνεται επιλέγοντας την και πατώντας το πλήκτρο Del.) Πατώντας στο με
νού Εκτυπωτής μπορούμε να ορίσουμε ή να ακυρώσουμε τον ορισμό ενός εκτυ
πωτή ως προεπιλεγμένο , να διακόψουμε προσωρινά μια εκτύπωση επιλέγοντας 
Προσωρινή Διακοπή Εκτύπωσης και διαγράψουμε όλες τις εκτυπώσεις από την 
"ουρά" επιλέγοντας Ακύρωση Όλων των Εγγράφων. 

Επειδή σε ένα σύστημα μπορούμε να συνδέουμε πολλούς εκτυπωτές οι ουρές 
εκτύπωσης - αν δεν επιλέξουμε εκτυπωτή άλλον από τον προεπιλεγμένο - αφο
ρούν τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή. Διαφορετικά για κάθε συνδεδεμένο εκτυπω
τή για τον οποίο περιμένουν εκτυπώσεις σχηματίζεται δική του "ουρά" και εμφα
νίζεται δικό του εικονίδιο διαχείρισης εκτυπώσεων. Ακόμη όταν ένας εκτυπωτής 
"μοιράζεται" σε ένα δίκτυο υπολογιστών σε πολλούς χρήστες ο Κάτοχος της 
εκτύπωσης φαίνεται στο παράθυρο στην αντίστοιχη στήλη. 

"Φωτογραφίζοντας" την Οθόνη 

Ιατώντας στο πλήκτρο PrtScr του υπολογιστή μας, μια "φωτογραφία" ή 
σύλληψη οθόνης όπως λέγεται μεταφέρεται στο "πρόχειρο" (cliboard) της 

μνήμης του υπολογιστή μας. Το "πρόχειρο" κρατάει στη μνήμη αυτή την εικόνα 
μέχρι να την επικολλήσουμε σε κάποιο σημείο ενός κειμένου ή ενός προγράμμα
τος επεξεργασίας εικόνας όπως η Ζωγραφική. Για παράδειγμα πατώντας PrtScr 
σε μια οθόνη και ανοίγοντας (από το μενού Έναρξη, Όλα Τα Προγράμματα, Βο
ηθήματα, Ζωγραφική) το πρόγραμμα της ζωγραφικής που παρέχεται μαζί με τα 
windows, μεταφέρουμε για επεξεργασία στο πρόγραμμα της ζωγραφικής την 
οθόνη που φωτογραφίσαμε, επιλέγοντας από το μενού του προγράμματος Επε
ξεργασία, Επικόλληση. 

Αν στην οθόνη μας έχουμε πολλά ανοιχτά παράθυρα μπορούμε να αποτυπώ
νουμε στο "πρόχειρο" μόνο το ενεργό παράθυρο πατώντας ταυτόχρονα τα πλή
κτρα Alt - PrtScr. Στη συνέχεια αντιγράφουμε την εικόνα του ενεργού παράθυρου 
σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, με τη χρήση της εντολής Επεξεργα
σία, Επικόλληση. 

ira 

ι 
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Πίνακας ελέγχου 

/^\πίνακας ελέγχου είναι το κέντρο ελέγχου του υπολογιστή μας. Μας δίνει 
KJJTT] δυνατότητα να ρυθμίσουμε τον υπολογιστή μας ανάλογα με τις ανά

γκες μας. Για να ανοίξουμε τον πίνακα ελέγχου από το κουμπί Έναρξη - Ρυθμί
σεις, επιλέγουμε Πίνακας ελέγχου. 

-i 

Η επιλογή “Ημερομηνία και Ώρα” 

ΛΛ νοίγοντας την επιλογή Ημερομηνία και Ώρα εμφανίζεται το παρακάτω πα-
Ζι-Λράθυρο: 
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Μας δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουμε την ημερομηνία καθώς και την ώρα 
του συστήματος. Για να αλλάξουμε την ημερομηνία, επιλέγουμε το μήνα, το έτος 
και τέλος την ημερομηνία. 

Για να αλλάξουμε την ώρα, κάνουμε κλικ στο πλαίσιο (κάτω από το ρολόι με 
τους δείκτες) και πληκτρολογούμε τη σωστή ώρα. 

Από την καρτέλα Ζώνη ώρας, επιλέγουμε τη ζώνη στην οποία βρισκόμαστε 
(για την Ελλάδα επιλέγουμε: (Γκρίνουιτς + 02:00) Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, 
Μινσκ) και για να ρυθμίζουν τα Windows αυτόματα το ρολόι, όταν έχουμε αλλα
γή ώρας (χειμερινή - θερινή), επιλέγουμε το πλαίσιο "Αυτόματη ρύθμιση 
ρολογιού”. 

Από την καρτέλα Χρόνος Internet, όταν είμαστε συνδεδεμένοι στο Internet, τα 
Windows συνδέονται με κεντρικούς servers του κόσμου και διορθώνουν την ώρα 
του συστήματος. 

Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές πατάμε στο κουμπί OK. 

Η επιλογή “Πληκτρολόγιο" 

Από την επιλογή αυτή ρυθμίζουμε το πληκτρολόγιο: 

Μπορούμε να ρυθμίσουμε την καθυστέρηση και το ρυθμό επανάληψης ενός 
χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης. Επίσης μπορούμε να ρυθμί
σουμε και το Ρυθμό εναλλαγής φωτεινότητας δρομέα (cursor). 
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Η επιλογή “Ποντίκι” 

Από την επιλογή Ποντίκι, ρυθμίζουμε τις λειτουργίες για το ποντίκι. 

Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη διάταξη των πλήκτρων του ποντικιού, 
δηλαδή το αριστερό πλήκτρο να συμπεριφέρεται όπως το δεξί και αντίστροφα, 
να ρυθμίσουμε την ταχύτητα του διπλού κλικ., καθώς και να αλλάξουμε τους δεί
κτες του ποντικιού. 

Η επιλογή “Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" 
^ Γ ^ χ ο υ μ ε τη δυνατότητα να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε προγράμματα 

ί ^ π ο υ είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή μας. 
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Κάθε πρόγραμμα που εγκαθίσταται στον υπολογιστή μας δημιουργεί δικούς 
του φακέλους με αρχεία και προγράμματα ή αποθηκεύει αρχεία δεδομένων και 
προγράμματα σε διάφορους ήδη υπάρχοντες φακέλους του δίσκου μας. Όταν 
θέλουμε να διαγράψουμε ένα πρόγραμμα από το δίσκο μας δεν είναι εφικτό να 
έχουμε πάντα τις παραπάνω απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να ακολου
θήσουμε τη κλασική μέθοδο της διαγραφής αρχείων και φακέλων. Για αυτό το 
λόγο μας δίνεται η δυνατότητα να διαγράφουμε ή να εγκαθιστούμε ένα πρόγραμ
μα χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις πληροφορίες που αφορούν τη 
θέση και το είδος των αρχείων που το αφορούν. Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσα 
από την επιλογή Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων του Πίνακα Ελέγχου ως εξής: 

Για να απεγκαταστήσουμε ένα πρόγραμμα, κάνουμε διπλό κλικ επάνω του και 
ξεκινά ο οδηγός απεγκατάστασης του προγράμματος. 

Για να εγκαταστήσουμε ένα νέο πρόγραμμα, κάνουμε κλικ στην αριστερή 
πλευρά του παραθύρου, στο κουμπί Προσθήκη νέων προγραμμάτων. 

Για να εγκαταστήσουμε ή να απεγκαταστήσουμε κάποιο στοιχείο των Win
dows, το οποίο παραλείψαμε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης τους, κάνουμε 
κλικ στο κουμπί Προσθαφαίρεση στοιχείων των windows. 

Η επιλογή “Οθόνη” 

/Λ πό την επιλογή Οθόνη αλλάζουμε αντικείμενα σχετικά με την επιφάνεια 
^-Λεργασίας μας. 

1 
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Από την καρτέλα Επιφάνεια εργασίας, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε 
το Φόντο: με κάποια από τις εικόνες που προσφέρουν τα Windows. 

Για να χρησιμοποιήσουμε μία εικόνα που έχουμε αποθηκευμένη στο σκληρό 
μας δίσκο, πατάμε το κουμπί Αναζήτηση. 

Από την καρτέλα Προφύλαξη οθόνης, επιλέγουμε μία προφύλαξη οθόνης 
(screensaver) της αρεσκείας μας, η οποία θα ενεργοποιείται μετά από ένα χρονι
κό διάστημα που θα ορίσουμε. 

-i 

Για να επιλέξουμε ένα screensaver στη περιοχή Προφύλαξη Οθόνης της καρ
τέλας Προφύλαξη Οθόνης πατάμε στο βελάκι δεξιά. Επιλέγουμε έναν screen
saver από αυτούς που μας παρέχονται στη λίστα που εμφανίζεται και πατώντας 
στο κουμπί Προεπισκόπηση μπορούμε να έχουμε μια άποψη της επιλογής μας. 
Στην περιοχή Αναμονή ορίζουμε το χρόνο ενεργοποίησης του screensaver σε 
πρώτα λεπτά της ώρας. Για παράδειγμα χρόνος ενεργοποίησης 3 λεπτών σημαί
νει ότι αν ο χρήστης για 3 λεπτά δεν "ακουμπήσει" το πληκτολόγιο ή το ποντίκι 
του θα ενεργοποιηθεί η εικόνα που επιλέξαμε σαν screensaver. 

Ο σκοπός της προφύλαξης οθόνης είναι διπλός. Από τη μια μεριά σαν χρήστες 
δεν θα θέλαμε όταν λείπουμε για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα από τον υπολο
γιστή μας, αδιάκριτα μάτια να βλέπουν το περιεχόμενο της εργασίας μας και από 
την άλλη η εξοικονόμηση ενέργειας για όσο διάστημα δεν εργαζόμαστε πραγμα
τικά με τον υπολογιστή. Οι ρυθμίσεις ενέργειας που μπορούμε να κάνουμε από 
την επιλογή Ενέργεια είναι: Να ορίζουμε το χρονικό διάστημα που μετά από αυ-
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τό η οθόνη θα σβήνει, το χρονικό διάστημα που θα απενεργοποιούνται οι δίσκοι 
(καλό είναι να είναι μεγάλο), το διάστημα που το σύστημα θα μπαίνει αυτόματα 
σε φάση αναμονής και το διάστημα που το σύστημα θα μπαίνει σε φάση αδρά
νειας. 

Από την καρτέλα Ρυθμίσεις, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε την ανάλυ
ση της οθόνης μας καθώς και το βάθος των χρωμάτων της κάρτας γραφικών μας. 

Ειδικότερα μπορούμε να ρυθμίζουμε τα pixel της οθόνης μετακινώντας τη 
μπάρα που βλέπουμε στην εικόνα αριστερά ή δεξιά από μικρότερη σε μεγαλύτε
ρη ανάλυση χρωμάτων. Pixel είναι η τομή γραμμής και στήλης που μπορεί να εμ
φανισθεί στην οθόνη και δείχνει την ποιότητα της εικόνας που βλέπουμε. Όσες 
περισσότερες γραμμές και στήλες έχουμε τόσο η ποιότητα (ανάλυση) της εικό
νας είναι μεγαλύτερη. 

Η ποιότητα των χρωμάτων της οθόνης ρυθμίζεται σε bit από την επιλογή Ποιό
τητα χρώματος και ο μεγαλύτερος αριθμός bit αντιστοιχεί σε καλύτερη ποιότητα. 

Από την καρτέλα Εμφάνιση μπορούμε να ρυθμίζουμε το στυλ, το χρώμα και τις 
γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στα παράθυρα των windows. 
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Η επιλογή "Ήχοι και συσκευές αναπαραγωγής" 
Λλπό την επιλογή Ήχοι και συσκευές Αναπαραγωγής του πίνακα ελέγχου 

^-Λμπορούμε να ρυθμίζουμε τον ήχο και τα περιφερειακά ήχου που συνδέο
νται με τον υπολογιστή μας. Από το μενού που εμφανίζεται και την καρτέλα Έντα
ση μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση του μεγάφωνου του υπολογιστή μας, με
τακινώντας αριστερά και δεξιά το δείκτη Έντασης Συσκευής, να επιβάλλουμε Σί-
γαση τσεκάροντας αριστερά από αυτή την επιλογή, να εμφανίζουμε ή να κρύβου
με το ρυθμιστή έντασης από τη γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος της οθόνης, 
και να ρυθμίζουμε την ένταση τυχόν ηχείων που έχουμε συνδέσει. Από την καρ
τέλα Ήχος του μενού προσαρμόζουμε τις συσκευές αναπαραγωγής και εγγρα
φής ήχου, ενώ από την καρτέλα Φωνή προσαρμόζουμε και δοκιμάζουμε τις συ
σκευές εγγραφής ομιλίας (μικρόφωνα)και αναπαραγωγής φωνής. 

-i 

Η επιλογή “Γραμματοσειρές “ 

Ιαζί με τα windows παρέχονται σειρές γραμμάτων και χαρακτήρων με συ
γκεκριμένα χαρακτηριστικά που ονομάζονται γραμματοσειρές (Fonts). 

Μπορούμε να δούμε τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες από το Πίνακα 
Ελέγχου επιλέγοντας Εμφάνιση και Θέματα, Γραμματοσειρές. Εμφανίζεται η πα
ρακάτω εικόνα με τις διαθέσιμες γραμματοσειρές του υπολογιστή μας. 
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!] γραμματοσειρές 

Με διπλό κλικ ανοίγουμε ένα αρχείο γραμματοσειράς για να δούμε το στυλ και 
την ποιότητα των γραμμάτων που περιλαμβάνει, από το μενού Αρχείο επιλέγο
ντας Διαγραφή καταργούμε μια 
γραμματοσειρά, ενώ από την επι
λογή Εγκατάσταση νέας γραμμα
τοσειράς μπορούμε να προσθέ
σουμε μια ακόμη εφόσον βέβαια 
έχουμε με κάποιο τρόπο πρόσβαση 
στο αρχείο της συγκεκριμένης 
γραμματοσειράς. 

Η Επιλογή “Σύστημα “ 
/Λ πό την επιλογή Σύστημα του 

^-\πίνακα ελέγχου μπορούμε 
να βλέπουμε πληροφορίες που 
αφορούν το υλικό και το λογισμικό 
του υπολογιστή μας. Στην καρτέλα 
Γενικά μπορούμε να δούμε πληρο
φορίες που αφορούν την έκδοση 
του λειτουργικού μας συστήματος 
και τον κωδικό του αριθμό, τον κα
τασκευαστή, την ταχύτητα του μι
κροεπεξεργαστή σε Ghz, και το μέ
γεθος της διαθέσιμης μνήμης 
RAM. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 
"ργαζόμενοι σε έναν υπολογιστή με windows μπορεί να συμβεί αδιέξοδο. 
^Μερικό αδιέξοδο εμφανίζεται όταν ένα πρόγραμμα δεν αποκρίνεται στις 

ενέργειες του χρήστη (έχει "κολλήσει" όπως συνηθίζουμε να λέμε) ή ολικό αδιέ
ξοδο όταν κανένα πρόγραμμα δεν αποκρίνεται. Για να αντιμετωπίσουμε τα αδιέ
ξοδα όταν συμβούν υπάρχει ο συνδυασμός πλήκτρων Alt - Ctrl - Del. Εμφανίζεται 
τότε το παράθυρο Διαχείριση Εργασιών των Windows από το οποίο στη καρτέλα 
Εφαρμογές μπορούμε να δούμε το όνομα και την κατάσταση κάθε ανοικτού προ
γράμματος. Αν η κατάσταση μιας εφαρμογής (εργασίας) δεν είναι Σε Λειτουργία 
αλλά σημειώνεται ότι Δεν Αποκρίνεται μπορούμε να επιλέξουμε και να τερματί
σουμε αυτή την εφαρμογή που δημιούργησε το μερικό αδιέξοδο επιλέγοντας Τέ
λος Εργασίας και περιμένοντας να τερματιστεί η εφαρμογή πριν την επανακινή-
σουμε. Με την επιλογή Τερματισμός Λειτουργίας λύνουμε ολικά αδιέξοδα τερμα
τίζοντας όλες τις ανοιχτές εφαρμογές και τη λειτουργία του υπολογιστή. Το ίδιο 
συμβαίνει αν επιλέξουμε δύο φορές επανειλημμένα το συνδυασμό πλήκτρων Alt 
- Ctrl - Del. Οποιαδήποτε προσπάθεια λύσης αδιεξόδου οδηγεί σε απώλεια δεδο
μένων που δεν έχουμε προηγουμένως αποθηκεύσει. Από την καρτέλα Επιδόσεις 
μπορούμε να δούμε πληροφορίες που αφορούν τη χρήση της μνήμης και του 
επεξεργαστή από τις ανοιχτές εφαρμογές μας. 
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Χρήση Λειτουργιών Βοήθειας 
*ίναι απόλυτα φυσιολογικό όταν εργαζόμαστε με μια εφαρμογή υπολογι-
ίστών να αντιμετωπίσουμε απορίες, προβλήματα, λάθη και γενικά καταστά

σεις στις οποίες δεν ξέρουμε την απάντηση ή δυσκολευόμαστε να βρούμε τη λύ
ση. Τα περισσότερα προγράμματα - και τα windows φυσικά - έχουν προβλέψει ότι 
σε αυτές τις καταστάσεις θα θέλαμε βοήθεια με κάποιου είδους συμβουλή προ
κειμένου να συνεχίσουμε την εργασία μας. Στα windows ανοίγοντας το εικονίδιο 
Ο Υπολογιστής μου μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια επιλέγοντας από το μενού 
Βοήθεια το Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης, όπως βλέπουμε στην εικόνα. 

Ένα ολόκληρο ηλεκτρονικό βιβλίο είναι στη διάθεση μας για να μας υποστηρί
ξει. Το βιβλίο αυτό είναι δομημένο σε μορφή "υπερκειμένου". Μετακινώντας το 
δείκτη του ποντικιού πάνω στους τίτλους κεφαλαίων του παραθύρου που εμφα
νίζεται, ο δείκτης του ποντικιού παίρνει τη μορφή χεριού και ένα επεξηγηματικό 
σχόλιο εμφανίζεται το οποίο μας λέει συνοπτικά τι θα βρούμε σε αυτό το λήμμα. 

Με ένα απλό κλικ στο θέμα που μας ενδιαφέρει να ζητήσουμε βοήθεια παρου
σιάζεται μια οθόνη στην οποία αριστερά φαίνονται τα επιμέρους κεφάλαια του βι
βλίου βοήθειας και δεξιά είτε το κείμενο βοήθειας για το θέμα που επιλέξαμε από 
τη λίστα είτε τυχόν άλλα υποκεφάλαια βοήθειας όπως φαίνεται και στην εικόνα 
παρακάτω. 
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Με την επιλογή Πίσω από την εργαλειοθήκη μπορούμε να πηγαίνουμε ένα βή
μα πίσω κάθε φορά σε αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο με τη μορφή υπερκειμένου, 
ενώ γενικά όπου ο δείκτης γίνεται "χεράκι" έχουμε πρόσβαση με απλό κλικ σε ένα 
συνδεδεμένο υπερκείμενο βοήθειας, όπως φαίνεται και στην εικόνα όπου έχουμε 
ζητήσει βοήθεια για το θέμα των ιών. 

-i 
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Προστασία από ιούς 
'κτός από τις εφαρμογές που εγκαθίστανται με τη θέληση μας στον υπολο-
Ιγιστή μας ξένα προγράμματα που κρύβονται μέσα σε άλλα προγράμματα, 

έχουν την ιδιότητα της αναπαραγωγής του εαυτού τους και πολλές φορές της 
καταστροφής δεδομένων και προγραμμάτων και μπορούν να διαμένουν χωρίς τη 
θέληση μας στον υπολογιστή μας. Τα προγράμματα αυτά ονομάζονται ιοί και 
μπορούν να εισβάλλουν με διάφορους τρόπους - χωρίς να το αντιληφθούμε- στο 
δίσκο ή στη μνήμη του υπολογιστή μας. Η εισβολή μπορεί να γίνει είτε από μολυ
σμένη δισκέτα, CD ή άλλο μέσο ή μέσω της πρόσβασης του υπολογιστή σε τοπι
κό δίκτυο ή στο διαδίκτυο. Η παραμονή τους εκεί ενδέχεται να δημιουργήσει αξε
πέραστα προβλήματα τα οποία πιθανόν να μην είναι αντιμετωπίσιμα εφόσον ο ιός 
δεν εντοπιστεί και εξαλειφθεί. Τη δουλειά αυτή την κάνουν ειδικά λογισμικά που 
λέγονται "Αντιβιοτικά". Προγράμματα αντιβιοτικών δεν παρέχονται μαζί με τα win
dows αλλά κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι απαραίτητο κάθε σύστημα υπολογι
στή να προστατεύεται με κάποιο αντιβιοτικό πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα πρέ
πει να ενημερώνεται συχνά για τους καινούριους ιούς που κυκλοφορούν ώστε να 
μπορεί να τους εντοπίσει και να τους εξαλείψει. Η ενημέρωση αυτή γίνεται μέσω 
του διαδικτύου και αυτό αποτελεί έναν περιορισμό αφού η καθημερινή μας προ
στασία από τους ιούς απαιτεί να έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο για να ενημε
ρώνουμε τα αντιβιοτικά και να μεγιστοποιούμε έτσι την ασφάλεια του υπολογιστή 
μας. 

Συμπίεση, Εξαγωγή συμπιεσμένων Αρχείων 
rpj~|ροκειμένου να μεταφέρουμε αρχεία μέσω διαδικτύου ή μέσω ενός τοπι-
J J κού δικτύου υπολογιστών, για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και για λό

γους εξοικονόμησης χώρου αποθήκευσης, μπορούμε με τη χρήση ειδικών προ
γραμμάτων να περιορίζουμε το αρχικό τους μέγεθος σε μικρότερο (συμπίεση) και 
να αποκαθιστούμε το φυσικό τους μέγεθος όταν τα χρειαστούμε (αποσυμπίεση). 
Εκτός από τις ενσωματωμένες δυνατότητες συμπίεσης που παρέχουν τα Win
dows XP, υπάρχουν διάφορα βοηθητικά προγράμματα που μπορούν να εκτελέ
σουν αυτές τις εργασίες όπως τα προγράμματα WinZip και WinRAR. Τα προγράμ
ματα αυτά δεν παρέχονται μαζί με το λειτουργικό και ως εκ τούτου πρέπει να τα 
αναζητήσουμε και να τα εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας. Το πρόγραμμα 
WinZip εφόσον εγκατασταθεί στον υπολογιστή μας μπορεί να παράγει αρχεία με 
επέκταση .zip που είναι συμπιεσμένα αρχεία και να αποσυμπιέσει αρχεία .zip 
ώστε να παραχθούν τα αρχικά ασυμπίεστα αρχεία. 

1 

Ενσωματωμένες δυνατότητες συμπίεσης των XP 
/Tv ν δεν έχουμε εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας κάποιο ειδικό συμπιε-

^-Λοτικό πρόγραμμα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ενσωματωμένες δυ
νατότητες συμπίεσης που παρέχονται από τα Windows XP. 

Συμπίεση, αποσυμπίεση αρχείων: 
ΛΛ νοίγουμε το εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου και επιλέγουμε από έναν φάκε-

^ - \ λ ο το (ή τα) αρχείο(α) που θέλουμε να συμπιέσουμε. 
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Πατάμε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και από το εμφανιζόμενο βοηθητικό μενού 
επιλέγουμε: Αποστολή προς - Συμπιεσμένος φάκελος. Ένα νέο συμπιεσμένο αρ
χείο με το ίδιο όνομα αλλά μικρότερο μέγεθος δημιουργείται. 

Για να αποσυμπιέσουμε ένα συμπιεσμένο αρχείο το επιλέγουμε, πατώντας δε
ξί κλικ, από το βοηθητικό μενού επιλέγουμε Εξαγωγή και ακολουθούμε τα βήμα
τα που μας παρέχει το βοηθητικό πρόγραμμα οδηγός των Windows. 

Σημείωση: Αν στον υπολογιστή μας είναι ήδη εγκατεστημένο το πρό
γραμμα WinZip, από το βοηθητικό μενού επιλέγουμε Άνοιγμα με - Συμπιε
σμένοι φάκελοι και δημιουργείται ένας νέος φάκελος ο οποίος περιέχει το 
αποσυμπιεσμένο αρχείο. 
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• 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Δημιουργήστε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα ΔΙΑΚΟ
ΠΕΣ' 

• Στο φάκελο 'ΔΙΑΚΟΠΕΣ’, δημιουργήστε έναν υποφάκελο με το όνομα ‘ΝΗ
ΣΙΑ 

• Εντοπίστε / Αναζητείστε το αρχείο ‘CALC.EXE’ και αντιγράψτε το στο φά
κελο 'ΔΙΑΚΟΠΕΣ' 

• Εντοπίστε / Αναζητείστε το αρχείο ‘SOL.ΕΧΕ’ και αντιγράψτε το στο φάκε
λο ‘ΝΗΣΙΑ' 

• Από το φάκελο 'ΔΙΑΚΟΠΕΣ', ρυθμίστε το αρχείο ‘CALC.EXE’, έτσι ώστε να 
είναι διαθέσιμο μόνο για ανάγνωση 

• Από το φάκελο ‘ΝΗΣΙΑ', μετονομάστε το αρχείο ‘SOL.EXE’ σε ‘Πασιέ-
ντζα.ΕΧΕ’ 

• Από το φάκελο 'ΔΙΑΚΟΠΕΣ’, μετακινήστε το αρχείο ‘CALC.EXE’ μέσα στο 
φάκελο ‘ΝΗΣΙΑ' 

• Ανοίξτε το Σημειωματάριο και πληκτρολογήστε το κείμενο ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ 
WINDOWS’. Αποθηκεύστε το αρχείο στην Επιφάνεια εργασίας, στο φάκε
λο 'ΔΙΑΚΟΠΕΣ’ με το όνομα ΆΣΚΗΣΗ.ΤΧΤ'. Κλείστε το Σημειωματάριο. 

• Από το φάκελο 'ΔΙΑΚΟΠΕΣ', ανοίξτε το αρχείο ΆΣΚΗΣΗ.ΤΧΤ' και εκτυπώ
στε το περιεχόμενο του σε αρχείο. Αποθηκεύστε το αρχείο εκτύπωσης 
στο φάκελο 'ΔΙΑΚΟΠΕΣ' με το όνομα ‘VACATION.PRN’ 

• Διαγράψτε το φάκελο ‘ΝΗΣΙΑ' 

• Επαναφέρετε το φάκελο ‘ΝΗΣΙΑ από τον Κάδο ανακύκλωσης 

• Από το φάκελο ‘ΝΗΣΙΑ, βρείτε ποιο είναι το μέγεθος του αρχείου 
‘CALC.EXE’ σε KB 

• Από το φάκελο ‘ΝΗΣΙΑ, βρείτε πότε δημιουργήθηκε το αρχείο ‘Πασιέ-
ντζα.θχθ’ 

• Εντοπίστε / Αναζητείστε όλα τα αρχεία του σκληρού σας δίσκου με επέ
κταση ΤΧΤ' 

• Εντοπίστε / Αναζητείστε το αρχείο ‘WINMINE.EXE’. Δημιουργήστε μία συ
ντόμευση του αρχείου στην Επιφάνεια εργασίας με το όνομα ‘ΝΑΡΚΕΣ' 

• Διαγράψτε τη συντόμευση ‘ΝΑΡΚΕΣ’ από την επιφάνεια εργασίας 

• Εντοπίστε / Αναζητείστε το αρχείο ‘FREECELL.EXE’ και δημιουργήστε μία 
συντόμευση του στο φάκελο 'ΔΙΑΚΟΠΕΣ’ 
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Επεξεργασία κειμένου 

Εισαγωγή 

^~ρο Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που ονομάζο-
J νται επεξεργαστές κειμένου. Επεξεργασία κειμένου με απλά λόγια, ονομά

ζεται η διαδικασία κατά την οποία εισάγουμε κείμενο σε ένα πρόγραμμα και κα
τόπιν το μορφοποιούμε με αποτέλεσμα να δημιουργούμε ένα επαγγελματικό έγ
γραφο. Γενικότερα σε έναν επεξεργαστή κειμένου μπορούμε να μορφοποιήσου
με τα γράμματα (αλλαγή μεγέθους, χρώματος, εφέ κλπ.), τις παραγράφους (στοι
χίσεις, εσοχές), να κάνουμε σελιδοποίηση, εισαγωγή γραφικών και να εκτυπώ
σουμε. Τα αρχεία που παράγονται από το Microsoft Word έχουν επέκταση doc 
(Document). 

Το πληκτρολόγιο 

Γϊ-τΊριν ασχοληθούμε με την επεξεργασία κειμένου, θα αφιερώσουμε λίγο 
J ϋχρόνο για να κατανοήσουμε τις βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου. 

Space Bar Είναι το πλατύ πλήκτρο στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου και 
αφήνει κενά. Πάντα αφήνουμε ένα κενό ανάμεσα στις λέξεις. 

Shift Το πληκτρολόγιο διαθέτει δύο πλήκτρα Shift, τα οποία κάνουν ακριβώς 
την ίδια εργασία. To Shift σε συνδυασμό με ένα γράμμα, τυπώνει το γράμμα κε
φαλαίο. Ενώ σε πλήκτρα που περιέχουν δύο σύμβολα, όπως το νούμερο 1 που 
στο επάνω μέρος του έχει και το ! (θαυμαστικό), τυπώνει πάντα το σύμβολο που 
βρίσκεται στο επάνω μέρος του πλήκτρου. 

Control Τα δύο πλήκτρα Control που υπάρχουν στο πληκτρολόγιο, κάνουν 
ακριβώς την ίδια εργασία και σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα, ενεργοποιούν αυ
τόματα βασικές εντολές του προγράμματος. Όπως για παράδειγμα εάν πατηθεί 
το πλήκτρο Control σε συνδυασμό με το πλήκτρο Α, τότε θα επιλέξει αυτόματα 
όλο το κείμενο που υπάρχει στο έγγραφο. 

Caps Lock Το πλήκτρο CapsLock όταν ενεργοποιηθεί, τότε εμφανίζει όλα τα 
γράμματα Κεφαλαία. Όταν είναι ενεργοποιημένο, στο πληκτρολόγιο ανάβει ένα 
λαμπάκι για να μας υπενθυμίζει την κατάσταση του πλήκτρου. Εάν θέλουμε να 
απενεργοποιήσουμε την κατάσταση του πλήκτρου, αρκεί να το πατήσουμε ακό
μα μία φορά. 

Home Πατώντας το πλήκτρο Home, μεταφερόμαστε αυτόματα στην αρχή της 
γραμμής που βρίσκεται ο δρομέας. 

End Πατώντας το πλήκτρο End, μεταφερόμαστε αυτόματα στο τέλος της 
γραμμής που βρίσκεται ο δρομέας. 

PageUp Μετακινεί το έγγραφο μία οθόνη προς τα επάνω. Το χρησιμοποιούμε 
συνήθως εάν θέλουμε να μετακινηθούμε γρήγορα προς τα επάνω. 

PageDown Μετακινεί το έγγραφο μία οθόνη προς τα κάτω. Το χρησιμοποιού
με συνήθως εάν θέλουμε να μετακινηθούμε γρήγορα προς τα κάτω. 
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Insert To πλήκτρο Insert όταν ενεργοποιηθεί πληκτρολογεί κείμενο, αντικαθι
στώντας το κείμενο που ήδη υπάρχει. Έτσι δεν χρειάζεται να το διαγράψουμε 
πριν ξεκινήσουμε την πληκτρολόγηση. Όταν θέλουμε να διακόψουμε αυτή τη λει
τουργία, τότε πατάμε ακόμα μία φορά το ίδιο πλήκτρο. 

Delete Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να διαγράψουμε κείμενο. Και διαγρά
φει τους χαρακτήρες που βρίσκονται δεξιότερα του δρομέα. 

Backspace Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να διαγράψουμε κείμενο. Το 
πλήκτρο αυτό διαγράφει τους χαρακτήρες που βρίσκονται αριστερά από το δρο
μέα. 

NumLock Enter Πατώντας το Enter αλλάζουμε σειρά. Στην ορολογία της επε
ξεργασίας κειμένου σημαίνει ότι αλλάζουμε παράγραφο. 

Τα βελάκια του πληκτρολογίου Μετακινούν το δρομέα προς την κατεύθυνση 
που θέλουμε 

Alt+Shift Ο συνδυασμός αυτών των δύο πλήκτρων, αλλάζει τη γλώσσα που 
πληκτρολογούμε. Από Ελληνικά σε Αγγλικά και το αντίστροφο. Εάν υπάρχουν και 
άλλες γλώσσες εγκατεστημένες στο σύστημα, τότε κάνει κύκλο όλες τις γλώσ
σες. 

Ctrl+Home Μεταφερόμαστε αυτόματα στην αρχή του εγγράφου. Δηλαδή 
στην πρώτη σειρά της πρώτης σελίδας. 

Ctrl+End Μεταφερόμαστε αυτόματα στην τελευταία σελίδα του εγγράφου. 
Δηλαδή στην τελευταία γραμμή της τελευταίας σελίδας. 

Πώς εμφανίζουμε τόνο στις λέξεις Για να εμφανίσουμε τόνο σε μία λέξη, τό
τε πατάμε μία φορά το πλήκτροΓ (που βρίσκεται δεξιότερα από το Λ), το 

αφήνουμε και μετά πατάμε το φωνήεν που θέλουμε. 

Πώς εμφανίζουμε τα διαλυτικά (Ί ή ϋ) Για να εμφανίσουμε τα διαλυτικά, τότε 
πατάμε το πλήκτρο Shift σε συνδυασμό με το πλήκτρο του τόνου, ί Ι τ α αφή
νουμε και μετά πατάμε το Ι ή το Υ. 

IL 
Πως εμφανίζουμε διαλυτικά με τόνο (ί ή ΰ) Για να εμφανίσουμε τα διαλυτικά 

μαζί με τον τόνο, τότε πατάμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Control + Alt Η
τα αφήνουμε και μετά πατάμε το Ι ή το Υ. 

Κατά τη διάρκεια που πληκτρολογούμε κείμενο στον επεξεργαστή 
κειμένου, πρέπει να ακολουθούμε τους εξής απλούς κανόνες: 

1) Μετά από κόμμα (,) ή από τελεία (.) και γενικότερα μετά από οποιο
δήποτε σημείο στίξης, πάντα αφήνουμε ένα κενό διάστημα. 

2) Όταν φτάνουμε στο τέλος της γραμμής δεν πατάμε ποτέ το Enter για 
να αλλάξουμε γραμμή (αυτό το αναλαμβάνει να το κάνει αυτόματα το 
Word). To Enter θα το πατήσουμε μόνο όταν επιθυμούμε να αλλάξουμε πα
ράγραφο. 

3) Ανάμεσα στις λέξεις αφήνουμε πάντα ένα κενό διάστημα μόνο. 

Ι 
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Η οθόνη του Word 

Για να ανοίξουμε το Microsoft Word, πατάμε το κουμπί Έναρξη - Προγράμ
ματα - Microsoft Word. Ανοίγοντας το πρόγραμμα εμφανίζεται η παρακά

τω οθόνη: 

Στο επάνω μέρος του παραθύρου βρίσκεται η γραμμή τίτλου που μας ενημε
ρώνει για το όνομα του εγγράφου που επεξεργαζόμαστε. 

Αμέσως μετά βρίσκεται η γραμμή μενού, όπου περιέχονται όλες οι εντολές 
του προγράμματος. 

Στη συνέχεια εμφανίζονται δύο εργαλειοθήκες. Οι εργαλειοθήκες, περιέχουν 
(σε μορφή κουμπιών) τις πιο συνηθισμένες εντολές του προγράμματος. 

Η πρώτη εργαλειοθήκη ονομάζεται Βασική (διότι περιέχει βασικές εντολές) 
όπως άνοιγμα, αποθήκευση, εκτύπωση αρχείου, κ.α. ενώ η δεύτερη εργαλειοθή
κη ονομάζεται Μορφοποίησης διότι μπορούμε εύκολα και γρήγορα να μορφο
ποιήσουμε το κείμενο. 

Στη μέση της οθόνης βρίσκεται ο χώρος εργασίας, όπου εκεί πληκτρολογού
με και μορφοποιούμε το έγγραφο μας. Μέσα στο έγγραφο εμφανίζεται μία κάθε
τη μαύρη γραμμή που αναβοσβήνει. Η γραμμή αυτή ονομάζεται δρομέας 
(Cursor) και στο σημείο που βρίσκεται πληκτρολογούμε το κείμενο. 

Ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται η εργαλειοθήκη της Σχεδίασης 
και η γραμμή κατάστασης (όπου εμφανίζονται χρήσιμες πληροφορίες για το έγ
γραφο) όπως το σύνολο των σελίδων. 
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Δημιουργία, άνοιγμα, αποθήκευση, κλείσιμο εγγράφου 

ΓΛΙΊέο έγγραφο μπορούμε να δημιουργήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος 
\ϊχϊτρόπος επιτυγχάνεται πατώντας το αρχικό κουμπί της βασικής εργαλειο

θήκης Δημιουργία, όπου αυτόματα εμφανίζεται ένα νέο κενό έγγραφο στο χώρο 
εργασία μας. Ο δεύτερος τρόπος επιτυγχάνεται ανοίγοντας το μενού Αρχείο -
εντολή Δημιουργία και επιλέγοντας το Κενό έγγραφο στο πλαίσιο διαλόγου που 
θα εμφανιστεί. 

Για να ανοίξουμε ένα αποθηκευμένο έγγραφο, αρκεί να πατήσουμε το δεύ
τερο κουμπί της βασικής εργαλειοθήκης Άνοιγμα. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο δια
λόγου Άνοιγμα, όπου από εκεί εντοπίζουμε το φάκελο που θέλουμε και επιλέγου
με το αρχείο. Ακριβώς το ίδιο θα συμβεί εάν από το μενού Αρχείο επιλέξουμε την 
εντολή Άνοιγμα. 

Για να κλείσουμε ένα έγγραφο, ανοίγουμε το μενού Αρχείο - εντολή Κλείσι
μο. Εάν το έγγραφο που εργαζόμασταν ήταν το μοναδικό, το Word μένει κενό και 
για να συνεχίσουμε πρέπει να δημιουργήσουμε νέο αρχείο ή να ανοίξουμε ένα 
υπάρχον έγγραφο. 

Όλα τα προγράμματα διαθέτουν δύο εντολές Αποθήκευσης. Την εντολή Απο
θήκευση και την εντολή Αποθήκευση ως. Την εντολή Αποθήκευση την χρησιμο
ποιούμε όταν έχουμε ανοιχτό κάποιο αποθηκευμένο έγγραφο και κάνουμε αλλα
γές σε αυτό. Όταν πατήσουμε την εντολή Αποθήκευση, το έγγραφο θα ενημε
ρωθεί με τις αλλαγές που κάναμε. Η εντολή Αποθήκευση ως συμπεριφέρεται λί
γο διαφορετικά. Κάθε φορά που θα την επιλέξουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αποθηκεύσουμε εκ νέου το έγγραφο. Δηλαδή να προσδιορίσουμε σε ποιο φάκε
λο και με ποιο όνομα αρχείου θα αποθηκεύσουμε. 

Πρότυπα 
^~ρο Word διαθέτει έτοιμα ειδικά έγγραφα, 

J τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιή
σουμε όταν πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα 
κοινότυπο έγγραφο. Αυτά τα ειδικά έγγραφα 
ονομάζονται πρότυπα. 

Για να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από τα 
έτοιμα πρότυπα του Word, ανοίγουμε το μενού 
Αρχείο - εντολή Δημιουργία. Θα εμφανιστεί το 
πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία. 

Όπως βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα τα 
πρότυπα είναι χωρισμένα σε κατηγορίες, όπως 
Αναφορές, Εκδόσεις, Επιστολές & Φαξ, Ιστοσε-
λίδες και Σημειώματα. Επιλέγουμε την κατάλ
ληλη καρτέλα, το πρότυπο που θέλουμε και πα
τάμε το κουμπί OK. Αυτόματα στο χώρο εργα
σίας θα εμφανιστεί το πρότυπο, όπου με λίγες 
αλλαγές έχουμε ένα επαγγελματικό έγγραφο 
έτοιμο χωρίς να δαπανήσουμε χρόνο. Στην πα
ρακάτω εικόνα βλέπουμε πως εμφανίζεται το 
πρότυπο Σύγχρονο φαξ από την κατηγορία Em-
στολές και Φαξ. 
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Βέβαια εάν δημιουργήσουμε ένα έγγραφο μόνοι μας και πιστεύουμε ότι θα το 
χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά για να παράγουμε άλλα έγγραφα, τότε μπο
ρούμε να το αποθηκεύσουμε ως πρότυπο. 

Αφού έχουμε δημιουργήσει και μορφοποιήσει το έγγραφο, από το μενού Αρ
χείο επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση ως. Πληκτρολογούμε το όνομα του αρ
χείου και στο αμέσως επόμενο πεδίο αλλάζουμε τον τύπο του αρχείου, από Έγ
γραφο του Word σε Πρότυπο εγγράφου (*.dot). Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί 
Αποθήκευση. To Word συλλέγει όλα τα πρότυπα σε μία ειδική περιοχή για λό
γους ασφαλείας. Όταν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρότυπο, τότε 
από το μενού Αρχείο, επιλέγουμε την εντολή Δημιουργία και στην καρτέλα Βασι
κές επιλογές θα εμφανιστεί και το δικό μας πρότυπο. 
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Εργασία με πολλά έγγραφα 

To Word έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί πολλά έγγραφα ταυτόχρονα. 
Έτσι μπορούμε να έχουμε ανοιχτά δύο, τρία ή και περισσότερα έγγραφα 

και να τα επεξεργαζόμαστε ταυτόχρονα. Όταν επιθυμούμε να εργαστούμε με άλ
λο έγγραφο, ανοίγουμε το μενού Παράθυρο. Στο κάτω μέρος του μενού, εμφα
νίζονται όλα τα ονόματα των αρχείων που είναι ανοιχτά. Κάνοντας κλικ επάνω στο 
έγγραφο που επιθυμούμε, αυτόματα γίνεται ενεργό. 

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος 

νταν πληκτρολογούμε κείμενο στο έγγραφο, είναι πολύ σύνηθες να κά-
'νουμε ορθογραφικά λάθη. To Word μόλις εντοπίσει ότι μία λέξη είναι λά

θος πληκτρολογημένη, την υποσημειώνει με μία κόκκινη κυματιστή γραμμή. 
Υπάρχουν δύο τρόποι για να διορθώσουμε τα ορθογραφικά λάθη στο κείμενο: 

1 o c ; τρόπος: Κάνουμε δεξί κλικ στη λέξη και από το βοηθητικό μενού που θα 
εμφανιστεί επιλέγουμε τη σωστή λέξη και το Word κάνει την αντικατάσταση αυ
τόματα. Σε περίπτωση που το Word δεν μας εμφανίσει προτάσεις για μία λέξη, 
σημαίνει ότι αυτή η λέξη δεν είναι καταχωρημένη στο λεξικό του. 

2o c; τρόπος: Από το μενού Εργαλεία, επιλέγουμε Ορθογραφικός και γραμμα
τικός έλεγχος. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, το Word θα εμφανίζει 
αυτόματα μία μία τις λέξεις που έχουν ορθογραφικά λάθη, εμφανίζοντας τις κα
τάλληλες προτάσεις. 

Ι 
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Στην παραπάνω εικόνα, στο παράθυρο που βλέπουμε, μπορούμε να προσθέ
σουμε μία λέξη στο λεξικό του Word, πατώντας το κουμπί Προσθήκη (εάν πιστεύ
ουμε ότι η λέξη είναι πληκτρολογημένη σωστά). 

Μπορούμε να κάνουμε παράβλεψη του ορθογραφικού σφάλματος εάν πιστεύ
ουμε ότι η λέξη δεν έχει λάθος. To Word σε αυτή την περίπτωση θα εξαφανίσει 
την κόκκινη γραμμή από τη λέξη. Για παράδειγμα η λέξη ΑΦΜ θα εμφανιστεί ως 
ορθογραφικό λάθος από το Word. Κάνοντας παράβλεψη, δεν θα θεωρείται πλέ
ον λάθος η λέξη. 

Κάτω αριστερά, το Word εμφανίζει προτάσεις με τις πιο κοντινές λέξεις σε αυ
τή που πληκτρολογήσαμε λάθος. Εάν επιλέξουμε τη σωστή πρόταση και πατή
σουμε το κουμπί Αλλαγή, το Word θα διορθώσει αυτόματα το λάθος. 

Εισαγωγή αρχείου 

ΓρΊολλές φορές θα αντιληφθούμε ότι χρειαζόμαστε το κείμενο που ήδη έχου-
J J με πληκτρολογήσει να το χρησιμοποιήσουμε και σε κάποιο άλλο αρχείο. 

Αντί να το πληκτρολογήσουμε ξανά, μπορούμε να εισάγουμε το κείμενο (αποθη
κευμένο αρχείο), στο τρέχων αρχείο που επεξεργαζόμαστε. Τοποθετούμε τον 
δρομέα στο σημείο που θέλουμε να εισάγουμε το κείμενο και από το μενού Εισα
γωγή επιλέγουμε την εντολή Αρχείο... Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου 
που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε το αρχείο και αυτόματα θα εισαχθεί στο έγγραφο 
όλο το περιεχόμενο του αρχείου που επιλέξαμε. 

Επιλογή κειμένου 

Γϊ-Ία να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε ή να μορφοποιήσουμε το κείμενο 
J που έχουμε πληκτρολογήσει θα πρέπει να το επιλέξουμε (να το μαυρίσου

με). Με την επιλογή του κειμένου το Word “αντιλαμβάνεται” σε ποιο σημείο θα γί
νει η μορφοποίηση. 

Τρόποι επιλογής κειμένου: 

1. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, σύρουμε επάνω στο 
κομμάτι του κειμένου που θέλουμε να επιλέξουμε (να μαυρίσουμε). Για να 
απο-επιλέξουμε το κείμενο, κάνουμε ένα κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του 
εγγράφου. 
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2. Για να επιλέξουμε ολόκληρο το κείμενο, μπορούμε να πατήσουμε το συν
δυασμό πλήκτρων CTRL και Α ή από το μενού Επεξεργασία να επιλέξου
με την εντολή Επιλογή όλων ή να κάνουμε τριπλό κλικ στο αριστερό πε
ριθώριο του εγγράφου. 

3. Για να επιλέξουμε μία λέξη, κάνουμε διπλό κλικ επάνω στη λέξη. 

4. Για να επιλέξουμε μία παράγραφο, κάνουμε τριπλό κλικ οπουδήποτε μέσα 
στην παράγραφο. 

5. Για να επιλέξουμε μη γειτονικά τμήματα κειμένου (π.χ μια λέξη και ταυτό
χρονα μια πρόταση που βρίσκεται δυο γραμμές παρακάτω) τότε επιλέγου
με το πρώτο τμήμα με έναν από τους παραπάνω τρόπους και καθένα από 
τα επόμενα τμήματα με το CTRL συνδυαζόμενο με έναν από τους παρα
πάνω τρόπους. 

6. Για να επιλέξουμε μία ολόκληρη γραμμή, κάνουμε ένα κλικ στο αριστερό 
περιθώριο του εγγράφου, στο ύψος της γραμμής. 

Βέβαια όλοι οι παραπάνω τρόποι επιλογής κειμένου μπορούν να επιτευχθούν 
και με το σύρσιμο του ποντικιού. 

Αντιγραφή - Μετακίνηση κειμένου 

|>^ατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του εγγράφου μας, ίσως αντιληφθούμε 
1/\ότι ένα κομμάτι κειμένου ή και μία λέξη χρειάζεται να εμφανιστεί και σε άλ

λα σημεία του εγγράφου. Έτσι αντί να τα πληκτρολογήσουμε ξανά, μπορούμε να 
τα αντιγράψουμε. Επιλέγουμε το κείμενο που θέλουμε να αντιγράψουμε και από 
το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε την εντολή Αντιγραφή. Τοποθετούμε τον δρο
μέα στο σημείο που θέλουμε να εμφανιστεί το κείμενο και από το μενού Επεξερ
γασία επιλέγουμε την εντολή Επικόλληση. 

Με παρόμοιο τρόπο επιτυγχάνεται και η μετακίνηση του κειμένου. Επιλέγουμε 
το κείμενο που θέλουμε να μετακινήσουμε και από το μενού Επεξεργασία επιλέ
γουμε την εντολή Αποκοπή. Τοποθετούμε τον δρομέα στο σημείο που θέλουμε 
να εμφανιστεί το κείμενο και από το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε την εντολή 
Επικόλληση. 

Οι διαδικασίες αντιγραφής και αποκοπής (μετακίνησης), εκτός από το ότι μπο
ρούν να εκτελεστούν σε διαφορετικά σημεία του ιδίου εγγράφου, μπορούν επί
σης να εκτελεστούν και σε διαφορετικά έγγραφα που είναι ήδη ανοιχτά. Απλώς 
ο προορισμός της αντιγραφής ή της αποκοπής (μετακίνησης) θα είναι ένα άλλο 
έγγραφο. 

Εύρεση - Αντικατάσταση κειμένου 

)ταν εργαζόμαστε σε ένα πολυσέλιδο έγγραφο και είναι δύσκολο να εντο
πίσουμε κάποια λέξη ή φράση, χρησιμοποιούμε την εντολή Εύρεση. Από 

το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε Εύρεση. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παρά
θυρο: 

Ι 
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Στο πλαίσιο Εύρεση του: πληκτρολογούμε τη λέξη ή τη φράση που θέλουμε 
να εντοπίσουμε και πατάμε στο κουμπί Εύρεση επόμενου. Εάν ο εντοπισμός γί
νει με επιτυχία, το Word θα επιλέξει τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση μέσα στο έγ
γραφο μας και θα μας μεταφέρει αυτόματα σε αυτό. Πατώντας ξανά το κουμπί 
Εύρεση επόμενου, το Word θα αναζητήσει να εντοπίσει και σε άλλο σημείο του 
εγγράφου τη λέξη ή τη φράση, κ.ο.κ. 

Για να αντικαταστήσουμε αυτόματα κάποια συγκεκριμένη λέξη ή φράση στο 
έγγραφο μας, θα επιλέξουμε την εντολή Αντικατάσταση. Από το μενού Επεξερ
γασία επιλέγουμε Αντικατάσταση. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. 

Στο πλαίσιο Εύρεση του: πληκτρολογούμε το κείμενο που θέλουμε να αντικα
ταστήσουμε και στο πλαίσιο Αντικατάσταση με: πληκτρολογούμε τη νέα λέξη ή 
φράση. Πατώντας το κουμπί Αντικατάσταση όλων, γίνεται η αντικατάσταση αυ
τόματα και εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για το πόσες αντικαταστάσεις έχουν 
γίνει. 

Προαιρετικό ενωτικό 

"η~ρο προαιρετικό ενωτικό είναι το σύμβολο παύλα (-), και διαχωρίζει αυτόμα-
J τα μία λέξη ανάμεσα σε δύο γραμμές. Για να εισάγουμε το προαιρετικό 

ενωτικό, τοποθετούμε τον δρομέα στο σημείο της λέξης που θέλουμε να τη χω
ρίσουμε και πατάμε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL και - (παύλα) ή από το μενού 
Εισαγωγή επιλέγουμε Σύμβολο. Από την καρτέλα Ειδικοί χαρακτήρες επιλέγου
με Προαιρετικό ενωτικό. Εάν μετά την εισαγωγή του προαιρετικού ενωτικού η 
λέξη δεν χωριστεί, αυτό σημαίνει ότι το σημείο που επιλέξαμε δεν είναι το σωστό 
και πρέπει να επιλέξουμε κάποιο άλλο σημείο της λέξης. 

Μορφοποίηση κειμένου 

ίΛ φού πληκτρολογήσουμε το κείμενο, για να εμφανίζεται πιο επαγγελματικό 
^-Λκαι πιο ευανάγνωστο θα πρέπει να το μορφοποιήσουμε. Από την εργαλειο

θήκη της μορφοποίησης μπορούμε κάνουμε τις πιο συνηθισμένες μορφοποιή
σεις, ενώ από το μενού Μορφή - Γραμματοσειρά πετυχαίνουμε πιο εξειδικευμέ
νες μορφοποιήσεις. 

Για να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε μορφοποίηση, θα πρέπει πρώτα να επιλέ
ξουμε το κείμενο που θέλουμε να μορφοποιήσουμε. 

τ Μορφοποίηση 

Β / Ο ϊϊ
ϊ 

ιι
+

ι 

ιι
+

ι 

ΊΊ
Ι" ffl- # * à.' Σώμα κείμενου » Tahorna - 10 - Β / Ο ϊϊ
ϊ 

ιι
+

ι 

ιι
+

ι 

ΊΊ
Ι" ffl- # * à.' Β / Ο ϊϊ
ϊ 

ιι
+

ι 

ιι
+

ι 

ΊΊ
Ι" ffl- # * à.' 

Γραμματοσειρά 

Μέγεθος γραμματοσειράς 

Έντονη Γραφή 

-fa 

Πλάγια Γραφή Υπογράμμιση 

Επισήμανση 

Χρώμα γραμματοσειράς 
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Γραμματοσειρά: Αλλάζει το είδος των γραμμάτων (στυλ γραμματοσειράς). 

Μέγεθος γραμματοσειράς: Η μονάδα μέτρησης του μεγέθους των γραμμά
των είναι οι στιγμές. Ανοίγοντας το πλαίσιο του μεγέθους της γραμματοσειράς 
και επιλέγοντας ένα μεγαλύτερο νούμερο από το ήδη υπάρχον, τα γράμματα με
γαλώνουν σε μέγεθος. Αντίθετα όσο μικρότερο νούμερο επιλέγουμε, τόσο μι
κραίνουν και τα γράμματα. Στην περίπτωση που οι αριθμοί που εμφανίζονται στο 
πλαίσιο δεν μας ικανοποιούν, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το μέγεθος που 
θέλουμε σε αριθμό και να πατήσουμε το πλήκτρο Enter. Οι έγκυρες τιμές που 
μπορούμε να δώσουμε στο μέγεθος γραμματοσειράς είναι από 1 έως και 1638. 

Έντονη γραφή: Τα γράμματα εμφανίζονται με έντονη γραφή. 

Πλάγια γραφή: Τα γράμματα εμφανίζονται με πλάγια γραφή. 

Υπογράμμιση: Τα γράμματα εμφανίζονται με υπογράμμιση. 

Επισήμανση: Ανοίγοντας το συνοδευτικό βελάκι που υπάρχει δεξιά από το ει
κονίδιο Επισήμανση (μαρκαδόρος), επιλέγουμε το χρώμα με το οποίο θα επιση
μάνουμε το επιλεγμένο κείμενο. 

Χρώμα γραμματοσειράς: Ανοίγοντας το συνοδευτικό βελάκι που υπάρχει δε
ξιά από το εικονίδιο Χρώμα γραμματοσειράς, επιλέγουμε το χρώμα των γραμμά
των που θα εφαρμόσουμε στο επιλεγμένο κείμενο. 

Για πιο εξειδικευμένες μορφοποιήσεις στο κείμενο, ανοίγουμε το μενού Μορ
φή και επιλέγουμε την εντολή Γραμματοσειρά. 

Μορφή εκθέτη, δείκτη 
'κθέτης, Δείκτης: Στο πεδίο "Εφέ" υπάρχουν οι ρυθμίσεις Εκθέτης και Δεί
κτης. Η ρύθμιση Εκθέτης μετατρέπει το επιλεγμένο κείμενο σε εκθέτη (μι

κραίνει το μέγεθος και το τοποθετεί ψηλότερα), ενώ η ρύθμιση Δείκτης σε δείκτη 
(μικραίνει το μέγεθος και το τοποθετεί χαμηλότερα). 

Ι 
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Μορφοποίηση παραγράφων 
ΓρΊαράγραφος για το Word, θεωρείται το κειμένου που βρίσκεται ανάμεσα 

J Janó δύο Enter. 

Από την εργαλειοθήκη της μορφοποίησης μπορούμε εύκολα και γρήγορα να 
ρυθμίσουμε τη στοίχιση μιας παραγράφου. 

τ Μορφοποίηση 

Σώμα κείμενου - Tahorma - 1 0 - Β I U = = = |Ξ :Ξ i t i t m - # - A -

Στοίχηση αριστερά 

Στοίχηση στο κέντρο 

Πλήρης στοίχηση 

Στοίχηση δεξιά 

Στοίχιση αριστερά: Οι γραμμές της παραγράφου είναι στοιχημένες από την 
αριστερή πλευρά της σελίδας. 

Στοίχιση στο κέντρο: Οι γραμμές της παραγράφου είναι στοιχημένες στο κέ
ντρο της σελίδας. 

Στοίχιση δεξιά: Οι γραμμές της παραγράφου είναι στοιχημένες από τη δεξιά 
πλευρά της σελίδας. 

Πλήρης στοίχιση: Οι γραμμές της παραγράφου είναι στοιχημένες και από την 
αριστερή και από τη δεξιά πλευρά της σελίδας. 

Για περισσότερες μορφοποιήσεις ανοίγουμε το μενού Μορφή - και επιλέγου
με την εντολή Παράγραφος... 

Στοίχιση: Επιλέγουμε το είδος της στοίχισης που επιθυμούμε. 

Εσοχές Αριστερά & Δεξιά: Ρυθμίζουμε την εσοχή σε εκατοστά, με αποτέλε
σμα η εσοχή παραγράφου να ξεκινά ή να τελειώνει στα εκατοστά που δηλώσα
με. 
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Διάστημα Πριν & Μετά: Ρυθμίζουμε την απόσταση των παραγράφων σε στιγ
μές, με αποτέλεσμα η απόσταση των παραγράφων να αυξάνεται ή να μειώνεται 
ανάμεσα τους. 

Ειδική: Αφορά τη ρύθμιση της αριστερής εσοχής, της πρώτης γραμμής μιας 
παραγράφου. 

Υπάρχουν δύο επιλογές: 1) Πρώτη γραμμή: η πρώτη γραμμή εισχωρεί μέσα 
στο σώμα της παραγράφου κατά 1,27 εκ. 2) Προεξοχή: η πρώτη γραμμή προε
ξέχει από το σώμα της παραγράφου. 

Διάστιχο: Ρυθμίζουμε την απόσταση μεταξύ των γραμμών μιας παραγράφου 
ή του κειμένου. 

Π ρα δείγματα: 

1) Αριστερή στοίχιση παραγράφου 

To Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που ονομάζονται 
επεξεργαστές κειμένου. Επεξεργασία κειμένου με απλά λόγια, ονομάζεται η 
διαδικασία κατά την οποία εισάγουμε κείμενο σε ένα πρόγραμμα και κατόπιν το 
μορφοποιούμε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό έγγρα
φο. 

2) Δεξιά στοίχιση παραγράφου 

To Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που ονομάζονται 
επεξεργαστές κειμένου. Επεξεργασία κειμένου με απλά λόγια, ονομάζεται η 

διαδικασία κατά την οποία εισάγουμε κείμενο σε ένα πρόγραμμα και κατόπιν το 
μορφοποιούμε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό έγγρα

φο. 

3) Κεντρική στοίχιση παραγράφου 

To Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που ονομάζονται 
επεξεργαστές κειμένου. Επεξεργασία κειμένου με απλά λόγια, ονομάζεται η 

διαδικασία κατά την οποία εισάγουμε κείμενο σε ένα πρόγραμμα και κατόπιν το 
μορφοποιούμε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό έγγρα

φο. 

4) Πλήρης στοίχιση παραγράφου 

To Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που ονομάζονται 
επεξεργαστές κειμένου. Επεξεργασία κειμένου με απλά λόγια, ονομάζεται η δια
δικασία κατά την οποία εισάγουμε κείμενο σε ένα πρόγραμμα και κατόπιν το μορ
φοποιούμε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό έγγραφο. 

5) Εσοχή πρώτης γραμμής σε παράγραφο 

To Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που ονομάζο
νται επεξεργαστές κειμένου. Επεξεργασία κειμένου με απλά λόγια, ονομάζεται η 
διαδικασία κατά την οποία εισάγουμε κείμενο σε ένα πρόγραμμα και κατόπιν το 
μορφοποιούμε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό έγγραφο. 

Ι 
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6) Προεξοχή πρώτης γραμμής σε παράγραφο 

To Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που ονομάζονται 
επεξεργαστές κειμένου. Επεξεργασία κειμένου με απλά λόγια, ονομάζε
ται η διαδικασία κατά την οποία εισάγουμε κείμενο σε ένα πρόγραμμα 
και κατόπιν το μορφοποιούμε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα 
επαγγελματικό έγγραφο. 

7) Παράγραφος με Αριστερή και δεξιά εσοχή 

To Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των 
προγραμμάτων που ονομάζονται επεξεργαστές 
κειμένου. Επεξεργασία κειμένου με απλά λόγια, 
ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία εισά
γουμε κείμενο σε ένα πρόγραμμα και κατόπιν 
το μορφοποιούμε με αποτέλεσμα να δημιουρ
γήσουμε ένα επαγγελματικό έγγραφο. 

8) Στις δύο παρακάτω παραγράφους, έχει ενεργοποιηθεί το Διάστημα Με
τά. Παρατηρούμε το χώρο μετά το τέλος της παραγράφου. 

To Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που ονομάζο
νται επεξεργαστές κειμένου. Επεξεργασία κειμένου με απλά λόγια, ονομάζεται η 
διαδικασία κατά την οποία εισάγουμε κείμενο σε ένα πρόγραμμα και κατόπιν το 
μορφοποιούμε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό έγγραφο. 

To Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που ονομάζο
νται επεξεργαστές κειμένου. Επεξεργασία κειμένου με απλά λόγια, ονομάζεται η 
διαδικασία κατά την οποία εισάγουμε κείμενο σε ένα πρόγραμμα και κατόπιν το 
μορφοποιούμε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό έγγραφο. 

9) Παράγραφος με διάστιχο 

To Microsoft Word ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που ονομάζο

νται επεξεργαστές κειμένου. Επεξεργασία κειμένου με απλά λόγια, ονομάζεται 

η διαδικασία κατά την οποία εισάγουμε κείμενο σε ένα πρόγραμμα και κατόπιν 

το μορφοποιούμε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό έγ

γραφο. 

Αλλαγή σελίδας 
φού μορφοποιήσουμε το κείμενο με τις παραγράφους, ίσως διαπιστώσου

μ ε ότι κάποιες παράγραφοι θα ήταν πιο καλαίσθητες εάν ξεκινούσαν από 
νέα σελίδα. Η διαδικασία επιτυγχάνεται με την τεχνική της αλλαγής σελίδας. 

ÄZ 
Για να εισάγουμε μία αλλαγή σελίδας στο έγγραφο μας, τοποθετούμε το δρο

μέα στο σημείο που επιθυμούμε και από το μενού Εισαγωγή επιλέγουμε την εντο
λή Αλλαγή. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Αλλαγή σελίδας και πατά
με το κουμπί OK. Αυτόματα το κείμενο από το δρομέα και κάτω θα μετακινηθεί 
σε νέα σελίδα. Αλλαγή σελίδας μπορούμε να εισάγουμε και με το συνδυασμό 
πλήκτρων CTRL και ENTER. 
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Κεφαλίδες και Υποσέλιδα 

© ι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα είναι ειδικές περιοχές του εγγράφου. Η κε
φαλίδα εφαρμόζεται στην κορυφή της κάθε σελίδας, ενώ το υποσέλιδο 

στη βάση της κάθε σελίδας. Το πλεονέκτημα που έχουμε χρησιμοποιώντας τις 
δύο αυτές περιοχές, είναι πως ότι πληκτρολογήσουμε, αυτόματα θα εμφανιστεί 
σε όλες τις σελίδες του εγγράφου μας. 

Στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο μπορούμε να εισάγουμε και ειδικά πεδία που 
εμφανίζουν αρίθμηση σελίδων, ημερομηνία, ώρα κλπ. 

Για να εμφανίσουμε τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, ανοίγουμε το μενού Προ
βολή και επιλέγουμε την εντολή Κεφαλίδες και Υποσέλιδα. 

To Word εμφανίζει την κεφαλίδα σε ένα πλαίσιο με διακεκομμένες γραμμές. 
Παράλληλα εμφανίζεται και η ειδική εργαλειοθήκη για τις κεφαλίδες και τα υπο
σέλιδα. 

Τ Κεφαλίδες και υποσέλιδα 

Εισαγωγή αυτόματου κείμενου |S] [ ΐ ] [Sf 1^] ( 3 CÛ Ψ\ \ ÇU fl| ^ ^ Κλείσιμο 

Εισαγωγή αριθμού σελίδας 

Εισαγωγή αριθμού σελίδων 

Μορφοποίηση αριθμών 

Διαμόρφωσης σελίδας 

Εμφάνιση-απόκρυψη 
του υπόλοιπου κειμένου 

Τ 
Ί/ξοδος απο τις κεφαλίδες 

και τα υποσέλιδα 

Εισαγωγή ημερομηνίας | Μετάβαση στο υποσέλιδο ή 

Εισαγωγή ώρας OTnv κεφαλίδα 

Επίσης, αυτόματη αρίθμηση σελίδας μπορούμε να εισάγουμε και από το με
νού Εισαγωγή από την εντολή Αριθμοί σελίδας. 

Ι 

Από το πλαίσιο Θέση: επιλέγουμε Στην κεφαλίδα ή Στο υποσέλιδο, ανάλογα 
που θέλουμε να εμφανίσουμε τους αριθμούς και από το πλαίσιο Στοίχιση: επιλέ
γουμε το είδος της στοίχισης. Για επιπλέον μορφοποιήσεις, πατάμε το κουμπί 
Μορφή. 
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Μπορούμε να επιλέξουμε τη Μορφή αριθμών:, να προσθέσουμε αριθμό κε
φαλαίου και την έναρξη της αρίθμησης επιλέγοντας Έναρξη από: Τέλος, πατώ
ντας το OK εμφανίζεται η αρίθμηση σελίδας σε όλο το έγγραφο. 

Κουκκίδες και αρίθμηση 

ΓρΊρόκειται για μια λειτουργία του Word, όπου εφαρμόζεται σε παραγρά-
J ^ ο υ ς ή λίστες και εμφανίζει ένα σύμβολο ή αυτόματη αρίθμηση πριν από 

το κείμενο των παραγράφων. Με αυτή την τεχνική πετυχαίνουμε να εστιάσουμε 
το ενδιαφέρον του αναγνώστη σε συγκεκριμένες παραγράφους ή λίστες του κει
μένου. 

Για να εφαρμόσουμε κουκκίδες ή αρίθμηση σε παραγράφους ή λίστες, αφού 
τις επιλέξουμε, από την εργαλειοθήκη της μορφοποίησης πατάμε το κουμπί 
Κουκκίδες ή το κουμπί Αρίθμηση. Με την κίνηση αυτή εφαρμόζονται αυτόματα 
κουκκίδες ή αρίθμηση χωρίς να γίνει καμία ρύθμιση από εμάς. 

Για να ρυθμίσουμε από το μενού τις κουκκίδες ή τους αριθμούς που θα εφαρ
μόσουμε, ανοίγουμε το μενού Μορφή και επιλέγουμε την εντολή Κουκκίδες και 
αρίθμηση... 

-i 
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Από το παραπάνω πλαίσιο διαλόγου, επιλέγουμε την κουκκίδα της επιλογής 
μας, ενώ από την καρτέλα Με αρίθμηση, επιλέγουμε ανάλογα το είδος της αρίθ
μησης. Για περισσότερες ρυθμίσεις, πατάμε στο κουμπί Προσαρμογή. 

Γραμματοσειρά: Αλλάζουμε τη γραμματοσειρά της κουκκίδας εφαρμόζοντας 
κάποιο εφέ π.χ σκιά, αλλάζουμε το μέγεθος της π.χ 14 στ. καθώς και το χρώμα 
της. 

Κουκκίδα: Αλλάζουμε το σύμβολο της κουκκίδας με κάποιο άλλο της επιλογής 
μας. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγοντας τις κατάλληλες γραμματοσει
ρές εμφανίζονται εικονίδια (σχέδια) κατάλληλα για κουκκίδες. Οι πιο συνηθισμέ
νες γραμματοσειρές με σχέδια είναι η Wingdings και η Symbol. 

Θέση κουκκίδας: Δηλώνουμε πόσα εκατοστά θα απέχει η κουκκίδα από το 
αριστερό περιθώριο της σελίδας. 

Θέση κειμένου: Δηλώνουμε πόσα εκατοστά θα απέχει το κείμενο από το αρι
στερό περιθώριο της σελίδας. 

Τέλος, πατάμε στο κουμπί OK και οι κουκκίδες ή η αρίθμηση θα εφαρμοστούν 
στις επιλεγμένες παραγράφους. 

Εισαγωγή εικόνας 

© ι εικόνες είναι αντικείμενα που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο. Το 
Word διαθέτει μία ειδική βιβλιοθήκη κατηγοριοποιημένων εικόνων, το Clip 

Art, από το οποίο επιλέγουμε την κατηγορία και την εικόνα. 

Επίσης, μπορούμε να εισάγουμε και μία εικόνα που είναι ήδη αποθηκευμένη 
στο σκληρό μας δίσκο. To Word υποστηρίζει όλους τους γνωστούς τύπους εικό
νων (bmp, jpg, gif). 

Για να εισάγουμε ένα Clip Art μέσα στο έγγραφο, από το μενού Εισαγωγή επι
λέγουμε Εικόνα και στη συνέχεια Έτοιμες Εικόνες Clip Art... 

I 
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Στο παράθυρο εργασιών που εμφανίζεται επιλέγουμε "Οργάνωση εικόνων 
clip...". Ανοίγει το σχετικό πλαίσιο διαλόγου και εμφανίζονται οι κατηγορίες των 
εικόνων. Επιλέγουμε την κατηγορία π.χ. Academic (Εκπαίδευση) και εμφανίζο
νται οι εικόνες. Επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε και κάνουμε κλικ στο κουμπί 
που έχει στα δεξιά της. Από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε αντιγραφή και 
στη συνέχεια πάμε στο κείμενο μας και κάνουμε επικόλληση στο σημείο που θέ
λουμε να εισάγουμε την εικόνα. Τέλος κλείνουμε το πλαίσιο διαλόγου και το πα
ράθυρο εργασιών του Clip Art από το κουμπί Κλείσιμο στην επάνω δεξιά γωνία 
του παράθυρου. 

-i 
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Επίσης, μπορούμε να αναζητήσουμε μία εικόνα από το σκληρό μας δίσκο. Για 
να εισάγουμε μία εικόνα από ένα ήδη αποθηκευμένο αρχείο, ανοίγουμε το μενού 
Εισαγωγή, επιλέγουμε Εικόνα και στη συνέχεια την εντολή Από αρχείο... Θα εμ
φανιστεί το πλαίσιο διαλόγου αναζήτησης εικόνας, από το οποίο πρέπει να εντο
πίσουμε το σημείο (φάκελο) που είναι αποθηκευμένη η εικόνα μας. 

Εισαγωγή αυτόματου σχήματος 

S~pa αυτόματα σχήματα είναι μία εντυπωσιακή κατηγορία σχεδίων που διαθέ-
J τει το Word. Εισάγονται εύκολα στο έγγραφο και έχουν την ίδια συμπερι

φορά με τις εικόνες. Για να εισάγουμε ένα αυτόματο σχήμα στο έγγραφο μας, 
από το μενού Εισαγωγή επιλέγουμε Εικόνα και στη συνέχεια Αυτόματα σχήμα
τα. Θα εμφανιστεί η παρακάτω εργαλειοθήκη. 

Αυτόματα Σχήματα 

Κάνοντας κλικ επάνω στις κατηγορίες, εμφανίζονται τα σχήματα που διαθέτει 
η κάθε κατηγορία. Επιλέγοντας ένα σχήμα, ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται 
σε σχήμα σταυρού. Σύροντας το ποντίκι μέσα στο έγγραφο, σχεδιάζουμε αυτό
ματα το σχήμα που επιλέξαμε. Όταν το σχήμα έχει τις κατάλληλες διαστάσεις, 
αφήνουμε το ποντίκι. 

Επίσης, μπορούμε να εισάγουμε Αυτόματα σχήματα και από την εργαλειοθή
κη της Σχεδίασης, που συνήθως βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης του Word, 
από το κουμπί Αυτόματα Σχήματα. 

Εισαγωγή αντικειμένων 

^κτός από τις εικόνες και τα αυτόματα σχήματα το Word, μπορεί να συνερ
γ α σ τ ε ί σχεδόν με όλα τα προγράμματα και να ενσωματώσει ως αντικείμε

να αρχεία από άλλες εφαρμογές του Office (Excel, Powerpoint), ήχους, video κλπ. 

Για να εισάγουμε ένα αρχείο ως αντικείμενο, από το μενού Εισαγωγή επιλέ
γουμε Αντικείμενο. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε την 
καρτέλα Δημιουργία από αρχείο: 

Ι 
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Πατώντας το κουμπί Αναζήτηση, αναζητούμε και επιλέγουμε το αρχείο που 
θέλουμε. Τέλος πατάμε το κουμπί OK και εισάγεται το αντικείμενο στο έγγραφο 
μας. 

Μορφοποίηση αντικειμένων 

© ι εικόνες, τα αυτόματα σχήματα και τα αντικείμενα, επεξεργάζονται με τον 
ίδιο τρόπο. 

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους μπορούμε να τα μετακινήσουμε, να 
τα αλλάξουμε μέγεθος, χρώμα γεμίσματος, χρώμα και γραμμή περιγράμματος, 
να προσθέσουμε σκιά απλή και τρισδιάστατη. 

Για να κάνουμε οποιαδήποτε μορφοποίηση, επιλέγουμε το αντικείμενο με ένα 
κλικ. Εμφανιστούν 8 χειριστήρια γύρω από το αντικείμενο. 

Μετακίνηση αντικειμένου: Σύρουμε το αντικείμενο σε οποιοδήποτε σημείο 
του εγγράφου, όταν ο δείκτης του ποντικιού έχει σχήμα τετραπλό μαύρο σταυ
ρό. 

-i 

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου: Για να αλλάξουμε τις διαστάσεις ενός αντι
κειμένου, σύρουμε το ποντίκι πάνω σε ένα από τα 8 χειριστήρια που υπάρχουν 
γύρω από το αντικείμενο. 

Για συγκεκριμένες διαστάσεις σε εκατοστά, θα πρέπει να εμφανίσουμε την 
καρτέλα της μορφοποίησης του αντικειμένου. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο αντι
κείμενο και από το βοηθητικό μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Μορφοποίη
ση εικόνας, Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος ή Μορφοποίηση αντικειμέ
νου, ανάλογα με το αντικείμενο που επεξεργαζόμαστε. Στο πλαίσιο διαλόγου που 
θα εμφανιστεί επιλέγουμε την καρτέλα Μέγεθος. 
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Από-επιλέγουμε την επιλογή Κλείδωμα αναλογιών για να πληκτρολογήσουμε 
στα πεδία Ύψος και Πλάτος τις νέες διαστάσεις. Πατώντας το κουμπί OK, το 
αντικείμενο προσαρμόζεται στις διαστάσεις που πληκτρολογήσαμε. 

Χρώμα γεμίσματος αντικειμένου: Προσθέτουμε ή αλλάζουμε το χρώμα γεμί
σματος του αντικειμένου σε κάποιο της επιλογής μας. Το εικονίδιο Χρώμα γεμί
σματος βρίσκεται στην εργαλειοθήκη της σχεδίασης. Ανοίγοντας το συνοδευτικό 
βέλος, εμφανίζεται η παλέτα των χρώματα. Φ 

Χρώμα περιγράμματος αντικειμένου: Προσθέτουμε ή αλλάζουμε το περί
γραμμα του αντικειμένου με χρώμα, σε κάποιο της επιλογής 
Χρώμα γραμμής βρίσκεται στην εργαλειοθήκη της σχεδίασης. 

μας. Το εικονίδιο 

.0 * 

Στυλ Γραμμής: Αλλάζουμε το πάχος ή το στυλ της γραμμής σε ένα 
αντικείμενο. Το εικονίδιο Στυλ γραμμής βρίσκεται στην εργαλειοθήκη της 
σχεδίασης. 

Στυλ διάστιξης: Αλλάζουμε το είδος της γραμμής που έχουμε προσθέσει σε 
ένα αντικείμενο. Δηλαδή από συνεχόμενη γραμμή, μπορούμε να την αλλάξουμε 
σε διακεκομμένη, σε γραμμή με παύλες κλπ. Το εικονίδιο Στυλ διάστιξης βρίσκε
ται στη γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. 

Προσθήκη Σκιάς και Σκιάς 3-Δ: Τα δύο τελευταία κουμπιά της εργαλειοθή
κης της σχεδίασης, προσθέτουν σκιές στο επιλεγμένο αντικείμενο. ΓΓΊΤΤ 

Ι 
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Αλλαγή χρώματος γεμίσματος ή υφής σε γραφικό (αυτόματο σχήμα) 
/Tv φού εισάγουμε ένα γραφικό (αυτόματο σχήμα) μπορούμε να του αλλάξου-

ΖτΛμί ε το χρώμα του γεμίσματος ή την υφή. 

Πρώτος τρόπος. Επιλέγουμε το γραφικό με αριστερό κλικ. Στο μενού Μορφή 
επιλέγουμε Εικόνα. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει επιλέγουμε την καρτέλα 
"Χρώματα και γραμμές". Στο πεδίο "Γέμισμα" ορίζουμε το χρώμα γεμίσματος που 
επιθυμούμε. Για να αλλάξουμε την υφή γεμίσματος επιλέγουμε Εφέ γεμίσματος 
και μετακινούμααστε στην καρτέλα Υφή. Αφού επιλέξουμε την υφή που επιθυ
μούμε πατάμε OK. 

Δεύτερος τρόπος. Κάνουμε διπλό αριστερό κλικ πάνω στο γραφικό που επι
θυμούμε και ακολουθούμε τα βήματα του πρώτου τρόπου.. 

-i 
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Διαμόρφωση σελίδας 

Για να διαμορφώσουμε τις σελίδες του εγγράφου μας, ανοίγουμε το μενού 
Αρχείο και επιλέγουμε την εντολή Διαμόρφωση σελίδας... 

Από την καρτέλα Περιθώ
ρια, ρυθμίζουμε τα Επάνω, 
Κάτω, Αριστερά και Δεξιά πε
ριθώρια του εγγράφου μας. 
Επίσης, μπορούμε να επιλέ
ξουμε και Αντικριστά περιθώ
ρια για την περίπτωση που 
εκτυπώνουμε τις σελίδες 
μπρος - πίσω από την πτυσσό
μενη λίστα πολλές σελίδες 
όπως και να ρυθμίσουμε τον 
προσανατολισμό της σελίδας 
σε Οριζόντιο ή Κατακόρυφο. 
Πατώντας το κουμπί OK εφαρ
μόζονται οι ρυθμίσεις στο έγ
γραφο. 

Από την καρτέλα Χαρτί ρυθ
μίζουμε το μέγεθος του χαρ
τιού Á4, Á3 κλπ. Τέλος στην καρτέλα Διάταξη δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης δι
αφορετικών κεφαλίδων και υποσέλιδων σε μονές και ζυγές σελίδες, προσθήκης 
περιγράμματος σελίδας κλπ. 

Προεπισκόπηση εκτύπωσης - εκτύπωση 

ΓρΊρόκειται για μια χρήσιμη λειτουργία, η οποία εμφανίζει όλες τις σελίδες 
J JTOU εγγράφου μας, ακριβώς όπως θα εκτυπωθούν. Για την προεπισκόπη

ση εκτύπωσης ανοίγουμε το μενού Αρχείο και επιλέγουμε την εντολή Προεπι
σκόπηση εκτύπωσης. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε πώς εμφανίζεται ένα έγ
γραφο με αρκετές σελίδες: 
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Για να κλείσουμε την προεπισκόπηση, πατάμε το κουμπί Κλείσιμο που εμφανί
ζεται στην εργαλειοθήκη στο επάνω μέρος της οθόνης. 

Για να εκτυπώσουμε ένα έγγραφο, από το μενού Αρχείο επιλέγουμε την εντο
λή Εκτύπωση. 

Στο πλαίσιο διαλόγου της εκτύπωσης, ρυθμίζουμε σε ποιον εκτυπωτή θα εκτυ
πώσουμε, από την περιοχή σελίδων επιλέγουμε αν θα εκτυπώσουμε Όλες τις σε
λίδες ή κάποιες συγκεκριμένες Σελίδες:, ενώ παράλληλα μπορούμε να επιλέξου
με τον Αριθμό αντιτύπων της κάθε σελίδας. Αφού πατήσουμε το κουμπί OK, ξε
κινά η εκτύπωση. 

Για να εκτυπώσουμε σε αρχείο (PRN file), ενεργοποιούμε στην καρτέλα της 
εκτύπωσης το πλαίσιο Εκτύπωση σε αρχείο. Πατώντας το κουμπί OK, εμφανίζε
ται το πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση σε αρχείο, όπου επιλέγουμε το φάκελο που 
θα αποθηκεύσουμε, πληκτρολογούμε το όνομα του αρχείου και πατώντας το κου
μπί OK δημιουργείται το αρχείο εκτύπωσης. 

Πίνακες 

Λ πίνακες αποτελούνται από στήλες και γραμμές. Η τομή μιας στήλης και 
'μιας γραμμής σχηματίζει ένα κελί, όπου μέσα μπορούμε να πληκτρολογή

σουμε και να μορφοποιήσουμε κείμενο. 

Οι πίνακες προσφέρουν στοίχιση κειμένου μέσα στο έγγραφο, είναι εύχρηστοι 
και μορφοποιούνται εύκολα. 

Δημιουργία πίνακα: Για να δημιουργήσουμε ένα πίνακα, τοποθετούμε το δρο
μέα στο σημείο όπου θέλουμε να γίνει η εισαγωγή και από το μενού Πίνακας, επι
λέγουμε Εισαγωγή και στη συνέχεια Πίνακας... 

-i 
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Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, ρυθμίζουμε τον Αριθμό στηλών και 
τον Αριθμό γραμμών και πατώντας στο κουμπί OK, δημιουργείται ο πίνακας μέ
σα στο έγγραφο. 

Επίσης, μπορούμε να εισάγουμε πίνακα στο έγγραφο και από το εικονίδιο της 
βασικής εργαλειοθήκης Εισαγωγή πίνακα. Π Κάνοντας κλικ επάνω στο ει
κονίδιο, εμφανίζεται ένα πλέγμα από κελιά. Σύροντας το ποντίκι επάνω στο πλέγ
μα, επιλέγουμε το πλήθος των στηλών και των γραμμών του νέου πίνακα. 

Σε έναν πίνακα μπορούμε να: 

Εισάγουμε νέες γραμμές ή στήλες: Τοποθετούμε το δρομέα στη στήλη που 
θέλουμε να εισάγουμε νέες γραμμές ή στήλες και από το μενού Πίνακας, επιλέ
γουμε Εισαγωγή και στη συνέχεια επιλέγουμε Γραμμές επάνω ή Γραμμές κάτω 
ή Στήλες δεξιά ή Στήλες αριστερά 

Διαγράψουμε γραμμές ή στήλες: Τοποθετούμε το δρομέα στη γραμμή ή στη 
στήλη (στο κελί) που πρόκειται να διαγράψουμε και από το μενού Πίνακας - Δια
γραφή, επιλέγουμε Στήλες ή Γραμμές. Επίσης, για να διαγράψουμε ολόκληρο 
τον πίνακα, από το μενού Πίνακας - Διαγραφή, επιλέγουμε Πίνακας. 

Συγχωνεύσουμε κελιά: Συγχώνευση κελιών σημαίνει η ενοποίηση δύο ή πε
ρισσοτέρων κελιών. Για να συγχωνεύσουμε κελιά τα επιλέγουμε και από το με
νού Πίνακας, επιλέγουμε Συγχώνευση κελιών. Όλα τα επιλεγμένα κελιά θα ενο
ποιηθούν σε ένα κελί. 

Διαιρέσουμε κελιά: Διαίρεση κελιών σημαίνει ένα κελί να διασπαστεί σε περισ
σότερα. Για να διαιρέσουμε ένα κελί το επιλέγουμε και από το μενού Πίνακας, 
επιλέγουμε Διαίρεση κελιών. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Διαίρεση κε
λιών: 

Ι 
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Ορίζουμε Αριθμός στηλών: και Αριθμός γραμμών: που θέλουμε για να διαιρε
θεί το κελί και πατάμε το κουμπί OK. 

Μορφοποίηση πίνακα 
*ε έναν πίνακα, εκτός από την μορφοποίηση των περιεχομένων των κελιών, 
^μπορούμε να μορφοποιήσουμε τα πλάτη των στηλών, τα ύψη των γραμ

μών, το χρώμα γεμίσματος των κελιών καθώς και τα περιγράμματα του πίνακα. 

Επιλογή στηλών ή γραμμών: Για να επιλέξουμε μία στήλη, κάνουμε ένα κλικ 
στην κορυφή της στήλης, όταν ο δείκτης του ποντικιού πάρει τη μορφή μαύρου 
κατακόρυφου βέλους. 

Για να επιλέξουμε μία γραμμή, κάνουμε κλικ στο ύψος της γραμμής στα αρι
στερά της, όταν ο δείκτης του ποντικιού πάρει τη μορφή λευκού δεξί βέλους. 

Για να επιλέξουμε ολόκληρο τον πίνακα, κάνουμε κλικ στο τετράγωνο με τον 
τετραπλό σταυρό που εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα. 

Αλλαγή πλάτους στηλών και ύψους γραμμών: Για να αλλάξουμε το πλάτος μί
ας στήλης, σύρουμε με το ποντίκι σε μία οποιαδήποτε κατακόρυφη γραμμή της 
στήλης, δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με το αν θέλουμε να αυξήσουμε ή να μειώ
σουμε το πλάτος της στήλης. 

Για να αλλάξουμε το ύψος των γραμμών, σύρουμε με το ποντίκι μία οποιαδή
ποτε οριζόντια γραμμή επάνω ή κάτω, ανάλογα με το αν θέλουμε να αυξήσουμε 
ή να μειώσουμε το ύψος της γραμμής. 

Αλλαγή χρώματος γεμίσματος κελιών: Για να αλλάξουμε το χρώμα γεμίσμα
τος των κελιών, επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε και από το μενού Μορφή επι
λέγουμε Περιγράμματα και σκίαση... Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί 
επιλέγουμε την καρτέλα Σκίαση. 
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Επιλέγουμε το χρώμα της αρεσκείας μας και πριν πατήσουμε το κουμπί OK, 
σιγουρευόμαστε ότι η Εφαρμογή θα γίνει Σε κελί. 

Εφαρμογή περιγραμμάτων στον πίνακα: Τα περιγράμματα μπορούν να εφαρ
μοστούν σε ένα κελί, σε μία στήλη, σε μία γραμμή ή σε ολόκληρο τον πίνακα. Επι
λέγουμε το κελί, τη στήλη, τη γραμμή ή τον ολόκληρο τον και από το μενού Μορ
φή - Περιγράμματα και σκίαση... και μεταφερόμαστε στην καρτέλα Περιγράμμα
τα. 

Στο πλαίσιο διαλόγου, επιλέγουμε από το πλαίσιο Στυλ:, το στυλ της γραμμής 
που θέλουμε. Από το πλαίσιο Χρώμα: επιλέγουμε το χρώμα της γραμμής και από 
το πλαίσιο Πλάτος: επιλέγουμε το πάχος της γραμμής. Τέλος, για να εφαρμό
σουμε το περίγραμμα επιλέγουμε το κουμπί Πλαίσιο για να εφαρμοστεί το περί
γραμμα γύρω από τον πίνακα, ή επιλέγουμε το κουμπί Πλέγμα για να εφαρμοστεί 
το περίγραμμα εσωτερικά στον πίνακα, ή επιλέγουμε το κουμπί Όλα για να εφαρ
μοστεί το περίγραμμα σε όλες τις γραμμές του πίνακα. Στο δεξί μέρος του πλαι
σίου στην προεπισκόπηση εμφανίζεται ένα δείγμα του πίνακα με τα περιγράμμα
τα που έχουμε επιλέξει. Πριν πατήσουμε το κουμπί OK σιγουρευόμαστε ότι η 
Εφαρμογή των περιγραμμάτων θα εφαρμοστεί Σε πίνακα. 

Όλες οι λειτουργίες του πίνακα που προαναφέραμε, γίνονται και από την ειδι
κή εργαλειοθήκη Πίνακες και περιγράμματα που διαθέτει το Word. 

Ι 
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Εμφάνιση, απόκρυψη γραμμών εργαλείων 
'κτός από τις εργαλειοθήκες που περιγράψαμε παραπάνω, υπάρχουν και 
^άλλες. Κάθε εργαλειοθήκη περιέχει κουμπιά που αντιστοιχούν σε συγκε

κριμένες επιλογές ή ρυθμίσεις και σκοπό έχει την άμεση πρόσβαση σε αυτές. Ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει στο παράθυρο όποια εργαλειοθήκη θε
ωρεί ότι χρειάζεται. 

Πρώτος τρόπος. Επιλέγοντας Μενού Προβολή - Γραμμές Εργαλείων εμφανί
ζονται οι διαθέσιμες εργαλειοθήκες. Επιλέγοντας την εργαλειοθήκη που μας εν
διαφέρει με αριστερό κλικ, αυτή εμφανίζεται στο παράθυρο μας. Αντίστοιχα αν 
θέλουμε να αποκρύψουμε κάποια εργαλειοθήκη που εμφανίζεται στο παράθυρο, 
επιλέγουμε πάλι Μενού Προβολή - Γραμμές Εργαλείων. Πατώντας αριστερό κλικ 
πάνω στην εργαλειοθήκη που θέλουμε να αποκρύψουμε, αυτή εξαφανίζεται από 
την οθόνη μας. 

Δεύτερος τρόπος. Πατώντας δεξί κλικ πάνω σε μία εργαλειοθήκη ανοίγει το 
μενού με τις διαθέ-σιμες εργαλειοθήκες. Επιλέγοντας κάποια με αριστερό κλικ, 
μπορούμε να την εμφανίσουμε στο παράθυρο μας. Αν η εργαλειοθήκη υπάρχει 
ήδη, τότε με αριστερό κλικ θα γίνει απόκρυψη της. 

Εναλλαγή μεταξύ καταστάσεων προβολών σελίδας 
^ Γ ^ ν α έγγραφο του Wo rd μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες εργασίες. 

[ Ξ Τ Ο Word προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη διάταξη του εγγρά
φου που θεωρούμε καλύτερη για την εργασία που εκτελούμε. 

Κάνουμε κλικ στο μενού Προβολή και επιλέγουμε μία από τις προβολές Κανο
νική, Διάταξη Web, Διάταξη εκτύπωσης, Διάρθρωση, Διάταξη ανάγνωσης. 
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Για παράδειγμα αν ανοίγετε ένα έγγραφο κυρίως για να το διαβάσετε, τότε η 
προβολή διάταξης ανάγνωσης διευκολύνει την ανάγνωση του. Η προβολή διά
ταξης ανάγνωσης αποκρύπτει όλες τις γραμμές εργαλείων εκτός από τις γραμ
μές εργαλείων . Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες διατάξεις είναι η διάταξη εκτύ
πωσης στην οποία το έγγραφο εμφανίζεται ως σελίδα όπως περίπου θα τυπωθεί 
και η κανονική στην οποία υποκρύπτονται λεπτομέρειες όπως τα περιθώρια της 
σελίδας κ.ά. 

Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης - σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ) 
•ηΡο Word διαθέτει τη δυνατότητα ρύθμισης του ποσοστού μεγέθυνσης - σμί-

J κρυνσης της προβολής του εγγράφου στην οθόνη. Μπορούμε δηλαδή να 
ρυθμίζουμε το αν και κατά πόσον θέλουμε το έγγραφο μας να εμφανίζεται στην 
οθόνη σε μεγέθυνση ή σμί
κρυνση. 

Πρώτος τρόπος. Μενού 
Προβολή - Ζουμ στο πλαί
σιο διαλόγου που εμφανί
ζεται επιλέγουμε το ποσο
στό που επιθυμούμε. Στη 
επιλογή "Ποσοστό:", μπο
ρούμε να πληκτρολογή
σουμε κάποιο ποσοστό που 
επιθυμούμε και δεν ανα
γράφεται στις παραπάνω 
επιλογές. Πατάμε OK. 

Ι 
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Δεύτερος τρόπος. Στη βασική γραμμή εργαλείων υπάρχει το κουμπί Ζουμ (εμ
φανίζεται σαν ποσοστό). Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο βέλος που 
δείχνει προς τα κάτω και πατώντας αριστερό κλικ, εμφανίζονται οι επιλογές που 
διατίθενται. Με αριστερό κλικ του ποντικιού επιλέγουμε το ποσοστό ζουμ που επι
θυμούμε. 

Εμφάνιση, απόκρυψη μη-εκτυπώσιμων χαρακτήρων 
•ηρο Word διαθέτει κάποιους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες 

J αυτοί μπορεί να είναι χρήσιμοι π.χ. σε περιπτώσεις όπου η στοίχιση είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική. Τέτοιοι χαρακτήρες μπορεί να υποδηλώνουν το κενό, το 
TAB ή την αλλαγή παραγράφου. Η εμφάνιση και απόκρυψη τους γίνεται με δύο 
τρόπους. 

Πρώτος τρόπος. Αν οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται, πλη
κτρολογώντας ταυτόχρονα CTRL+SHIFT+8 εμφανίζονται. Αν είναι ορατοί, πλη
κτρολογώντας ξανά CTRL+SHIFT+8 αποκρύπτονται. 

Δεύτερος τρόπος. Στη βασική εργαλειοθήκη υπάρχει η εντολή Εμφάνιση 
όλων (συμβολίζεται n ). Αν οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται ,τό-
τε με αριστερό κλικ στην εντολή εμφανίζονται. Αν είναι ορατοί, με αριστερό κλικ 
στην εντολή αποκρύπτονται. 

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων και συμβόλων 
|>^άποια από τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο γραπτό λόγο δεν υπάρ-
1/\^χουν στο πληκτρολόγιο. Για το λόγο αυτό το Word δίνει τη δυνατότητα ει

σαγωγής ειδικών χαρακτήρων και συμβόλων. 

Κάνουμε κλικ στο σημείο όπου επιθυμούμε να εισάγουμε το σύμβολο ή τον ει
δικό χαρακτήρα. Πηγαίνοντας στο μενού Εισαγωγή - Σύμβολο και πατώντας αρι
στερό κλικ, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου με δύο καρτέλες. 

Για εισαγωγή συμβόλου, στην καρτέλα Σύμβολα επιλέγουμε το σύμβολο που 
επιθυμούμε και στο πεδίο Γραμματοσειρά τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιού
με. Πατάμε Εισαγωγή. 
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Ομοίως για εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα, στην καρτέλα Ειδικοί χαρακτήρες 
επιλέγουμε το χαρακτήρα που επιθυμούμε. Πατάμε Εισαγωγή. 

Σημείωση: το σύμβολο του ευρώ εισάγεται στο κείμενο και με τον συνδυα
σμό πλήκτρων CTRL+ALT+e 

Χρήση της αναίρεσης και επαναφοράς 

Ιια ιδιαιτέρως χρήσιμη δυνατότητα είναι η αναίρεση και επαναφορά. Σε 
περίπτωση που προβούμε σε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, μπορούμε να 

αναιρέσουμε την ενέργεια αυτή και να επιστρέψουμε στην ακριβώς προηγούμε
νη κατάσταση. 

Πρώτος τρόπος. Μενού Επεξεργασία - Αναίρεση και αναιρείται η τελευταία 
ενέργεια. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να αναιρέσουμε μια σειρά διαδοχικών 
ενεργειών, επιλέγουμε την εργασία διαδοχικά όσες φορές επιθυμούμε. 

Αν θέλουμε να ακυρώσουμε μια αναίρεση: Μενού Επεξεργασία - Επανάληψη 
και επαναφέρουμε την ενέργεια που είχε ακυρωθεί. 

Δεύτερος τρόπος. Στη βασική γραμμή εργαλείων υπάρχει η εντολή Αναίρεση 
(συμβολίζεται με ένα βέλος που δείχνει προς τα αριστερά ). Με αριστερό κλικ 
αναιρείται η τελευταία ενέργεια. Δίπλα στην εντολή αυτή υπάρ Ό ένα βέλος που 
δείχνει προς τα κάτω. Με αριστερό κλικ στο βέλος εμφανίζεται μια λίστα των τε
λευταίων ενεργειών που έγιναν. Επιλέγοντας κάποιες από αυτές α-ναιρούνται. 
Δεξιά της εντολής αναίρεσης υπάρχει η εντολή επανάληψη. Με αριστερό κλικ 
ακυρώνεται η τελευταία αναίρεση. 

Χρήση αυτόματου συλλαβισμού του εγγράφου 
•ηΡο Word διαθέτει αυτόματο συλλαβισμό λέξεων. Η επιλογή αυτή χωρίζει αυ-

J τόματα τις λέξεις στο σημείο που πρέπει, όταν αλλάζουμε γραμμή. Για να 
ενεργοποιήσουμε τον αυτόματο συλλαβισμό εγγράφου, επιλέγουμε μενού Εργα-

Ι 
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λεία - Γλώσσα -
Συλλαβισμός. Στο 
παράθυρο διαλόγου 
που ανοίγει κάνου
με κλικ στην επιλο
γή Αυτόματος συλ
λαβισμός του εγ
γράφου. Πατάμε 
OK. 

Αν θέλουμε ο αυ
τόματος συλλαβι
σμός να εφαρμο
στεί σε ένα μόνο 
κομμάτι κειμένου, 
επιλέγουμε το κείμενο που επιθυμούμε, επιλέγουμε Εργαλεία - Γλώσσα - Συλλα
βισμός και πατάμε απλώς OK (χωρίς να κάνουμε κλικ στην επιλογή Αυτόματος 
συλλαβισμός του εγγράφου). 

Συλλαβισμός 151 
ι 

^Αυτόματος συλλαβισμός του εγγράφου: 

0 Συλλαβισμός λέξεων με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ζώνη συλλαβισμού: 

Περιορισμός συνεχόμενων ενωτικών σε: 

0 Συλλαβισμός λέξεων με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ζώνη συλλαβισμού: 

Περιορισμός συνεχόμενων ενωτικών σε: 

0,63 εκ. 

0 Συλλαβισμός λέξεων με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ζώνη συλλαβισμού: 

Περιορισμός συνεχόμενων ενωτικών σε: Χωρίς όριο £ 

0 Συλλαβισμός λέξεων με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ζώνη συλλαβισμού: 

Περιορισμός συνεχόμενων ενωτικών σε: 

Μη αυτόματος.,. | OK | Ακυρο 

^ _ 

Αυτόματη εναλλαγή πεζών-κεφάλα ίων σε κείμενο 
'ε ορισμένες 

^περιπτώσεις 
εμφανίζεται η ανά
γκη να μετατρέ
ψουμε μια σειρά 
χαρακτήρων από 
πεζά σε κεφαλαία ή 
αντίστροφα. Για να 
το επιτύχουμε αυτό 
επιλέγουμε αρχικά 
το κείμενο στο 
οποίο επιθυμούμε 
να γίνει η εναλλαγή 
και επιλέγουμε στο 
μενού Μορφή Αλ
λαγή πεζών-κεφαλαίων. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει επιλέγουμε πεζά αν 
επιθυμούμε οι χαρακτήρες να μετατραπούν σε πεζά και ΚΕΦΑΛΑΙΑ αν επιθυμού
με οι χαρακτήρες να μετατραπούν σε κεφα-λαία. Αν επιθυμούμε να γίνει αυτόμα
τη εναλλαγή επιλέγουμε εΝΑΛΛΑΓΗ πεζών-ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 

Αντιγραφή μορφοποίησης 
•ηΡο Word προσφέρει τη δυνατότητα να αντιγράψουμε μια μορφοποίηση ενός 

J κομματιού ενός κειμένου σε κάποιο άλλο. Αυτό γίνεται με την παρακάτω 
διαδικασία. Επιλέγουμε το κείμενο που διαθέτει την επιθυμητή μορφοποίηση. 
Στην βασική εργαλειοθήκη υπάρχει η εντολή Αντιγραφή μορφής (συμβολίζεται 
με το ). Πατάμε με αριστερό κλικ στην εντολή αυτή. Επιλέγουμε το κείμενο 
στο οποίο θέ<? ^ ε να αντιγραφεί η μορφοποίηση. Καθώς το επιλέγουμε η μορ
φοποίηση αντιγράφεται. 

Χρήση περιγραμμάτων και σκίασης σε παράγραφο 
\\^πάρχει η δυνατότητα να εισάγουμε σε μία παράγραφο ένα περίγραμμα ή 

ÌJ μια σκίαση για καλύτερη εμφάνιση του εγγράφου μας. Αυτό το επιτυγχά-

94* 
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νουμε επιλέγοντας την συγκεκριμένη παράγραφο που επιθυμούμε. Επιλέγουμε 
μενού Μορφή - Περιγράμματα και σκίαση. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει 
υπάρχουν τρεις καρτέλες. 

Για να εισάγουμε περίγραμμα σε μια παράγραφο επιλέγουμε την καρτέλα Πε
ριγράμματα. Ρυθμίζουμε τα πεδία "Στυλ", "Χρώμα", "Πλάτος" σύμφωνα με τις επι
θυμίες μας για το στυλ γραμμής του περιγράμματος, το χρώμα του και το πλά
τος της γραμμής αντίστοιχα. Στο πεδίο "Ρύθμιση" επιλέγουμε τη μορφή του περι
γράμματος που επιθυμούμε. Στο πεδίο "Εφαρμογή" επιλέγουμε Σε παράγραφο. 
Πατάμε OK. 

Για να εισάγουμε σκίαση επιλέγουμε την καρτέλα Σκίαση. Στο πεδίο "Γέμισμα" 
επιλέγουμε το χρώμα της σκίασης, ενώ στο πεδίο "Μοτίβα" το είδος της. Στο πε
δίο "Εφαρμογή" επιλέγουμε Σε παράγραφο. Πατάμε OK. 

Ι 
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Καθορισμός & Χρήση στηλοθετών 

)ι θέσεις οτηλοθέτη {στηλοθέτης: Η θέση του οριζόντιου χάρακα που υπο
δεικνύει την εσοχή κειμένου ή την αρχή μιας στήλης κειμένου.) σας διευ

κολύνουν να ευθυγραμμίσετε κείμενο προς τα αριστερά, τα δεξιά, το κέντρο, σε 
χαρακτήρα με στοίχιση στην υποδιαστολή ή σε χαρακτήρα με εμφάνιση γραμ
μής. 

Αρχικά θα πρέπει να εισάγουμε στηλοθέτες μέσα στο κείμενο μας στα επιθυ
μητά σημεία (πατώντας το πλήκτρο TAB). Έπειτα επιλέγουμε την παράγραφο η 
οποία περιέχει τους στηλοθέτες και καθορίζουμε τη θέση των στηλοθετών ως 
εξής: 

Πρώτος τρόπος. Κάνουμε κλικ στο κου
μπί Αριστερός στηλοθέτης [Γ] στην αριστε
ρή άκρη του οριζόντιου χάρακα μέχρι να με
τατραπεί στον τύπο του οτηλοθέτη που θέ
λουμε: κουμπί Αριστερός στηλοθέτης, 
κουμπί Δεξιός στηλοθέτης J , Στηλοθέτης 
με στοίχιση στο κέντρο [Ä], Στηλοθέτης με 
στοίχιση στην υποδιαστολή [ ΐ ] ή Στηλοθέ
της γραμμής \Τ\. Κάνουμε κλικ επάνω στον 
οριζόντιο χάρακα, στο σημείο που θέλουμε 
να ορίσουμε ως θέση του οτηλοθέτη. 

Δεύτερος τρόπος. Για να ορίσουμε ακρι
βείς μετρήσεις, κάνουμε κλικ στην εντολή 
Στηλοθέτες του μενού Μορφή, εισάγουμε 
τις τιμές μετρήσεων που θέλουμε στο πλαί
σιο θέση στηλοθετών, επιλέγουμε την στοί-
χηση και τον οδηγό που θέλουμε, στη συνέ
χεια κάνουμε κλικ στην επιλογή Ορισμός και 
μετά πατάμε OK. 

Χρήση διαθέσιμων στυλ παραγράφου 

•ηΡο Word διαθέτει κάποια έτοιμα στυλ παρα-
J γράφου (δηλαδή έτοιμες μορφοποιήσεις) 

για εξοικονόμηση χρόνου. Για να εφαρμόσουμε 
ένα έτοιμο στυλ παραγράφου, αρχικά επιλέγουμε 
την παράγραφο. 

Πρώτος τρόπος. Στο μενού Μορφή επιλέγου
με Στυλ και μορφοποίηση. Στα δεξιά του εγγρά
φου μας ανοίγει ένα παράθυρο εργασιών με μια 
λίστα από στυλ. Πατώντας αριστερό κλικ πάνω σε 
ένα από τα στυλ, αυτό εφαρμόζεται στην παρά
γραφο μας. 

Δεύτερος τρόπος. Στη βασική εργαλειοθήκη 
υπάρχει η εντολή Παράθυρο μορφοποίησης 
(συμβολίζεται με 4l )• Πατώντας αριστερό κλικ 
στην εντολή, στα δεξιά του εγγράφου μας ανοίγει 
το προηγούμενο παράθυρο εργασιών όπου και 
επιλέγουμε στυλ. 
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Συγχώνευση αλληλογραφίας 
|Ί_ΙΊ συγχώνευση αλληλογραφίας είναι μία ειδική λειτουργία κατά την οποία γί-
[Γί Ινεται η λήψη πληροφοριών από δύο διαφορετικά αρχεία και παράγουν 

ένα τρίτο αρχείο (έγγραφο) συγχωνευμένο. Το αποτέλεσμα της συγχώνευσης 
μπορεί να είναι τυπικές παρόμοιες επιστολές που απευθύνονται σε πολλούς πα
ραλήπτες ή ταχυδρομικές ετικέτες ή φάκελοι ή κατάλογοι κλπ. 

Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε καταχωρημένους όλους τους πελάτες της 
επιχείρησης μας σε έναν πίνακα του Word. Το αρχείο που περιέχει τον πίνακα, 
ονομάζεται αρχείο προέλευσης δεδομένων. Επίσης, έχουμε συντάξει και μία 
επιστολή την οποία θα αποστείλουμε προσωπικά σε κάθε έναν από τους πελά
τες μας. Το έγγραφο που περιέχει την επιστολή, ονομάζεται κύριο έγγραφο. 

Με τη διαδικασία της συγχώνευσης, δημιουργείται ένα νέο τρίτο έγγραφο 
(συγχωνευμένο έγγραφο), που περιλαμβάνει τόσες προσωπικές επιστολές, όσοι 
είναι και οι πελάτες μας. Το συγχωνευμένο έγγραφο περιέχει στοιχεία από το κύ
ριο έγγραφο και από το αρχείο προέλευσης δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την 
παραπάνω διαδικασία δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε ξεχωριστά την κάθε 
επιστολή για τον κάθε πελάτη μας. 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγχώνευσης, πρέπει να διαθέτουμε 
τουλάχιστον ένα κύριο έγγραφο. 

Από το μενού Εργαλεία επιλέγουμε την εντολή Επιστολές και στοιχεία αλλη
λογραφίας και έπειτα Συγχώνευση αλληλογραφίας... Εμφανίζεται τότε ένα πα
ράθυρο εργασιών το οποίο με την βοήθεια ενός οδηγού μας οδηγεί βήμα προς 
βήμα. 

Στο πρώτο βήμα, επιλέγουμε επιστολές και προχωράμε στο δεύτερο βήμα πα
τώντας Επόμενο: Έγγραφο εκκίνησης. 

Εδώ μπορούμε... 

1. να χρησιμοποιήσουμε το έγγραφο που είναι 
ανοιχτό (επιλογή: Χρήση τρέχοντος εγγράφου) 
για να δημιουργήσουμε το κύριο έγγραφο (έγγρα
φο έναρξης) ή 

2. να δημιουργήσουμε το κύριο έγγραφο από 
κάποιο πρότυπο (επιλογή: Έναρξη από πρότυπο) 
ή ακόμα και 

3. να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο έγγρα
φο που έχουμε αποθηκευμένο (επιλογή: Έναρξη 
από υπάρχον έγγραφο) για την δημιουργία του 
κύριου εγγράφου 

Έπειτα πατάμε Επόμενο: Επιλογή παραληπτών 

Το τρίτο βήμα έχει να κάνει με την επιλογή των 
παραληπτών, όπου υπάρχουν τρεις δυνατότητες. 

1. Μπορούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο στο 
οποίο υπάρχουν ήδη πληκτρολογημένα τα στοιχεία 
που θέλουμε (επιλογή: Χρήση υπάρχουσας λί
στας). 
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2. Αν χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Outlook 
έχουμε την δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων από 
το αρχείο του (επιλογή: Επιλογή από επαφές του 
Outlook). 

3. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα λί
στα με τα στοιχεία που επιθυμούμε (επιλογή: Επι
λογή από επαφές του Outlook και έπειτα πατάμε 
Δημιουργία). 

Αν επιλέξουμε την τρίτη δυνατότητα τότε ανοίγει 
ένα πλαίσιο διαλόγου μέσα στο οποίο μπορούμε να 
προσθέσουμε εγγραφές (κουμπί: Νέα καταχώρη
ση), να διαγράψουμε μια εγγραφή (κουμπί: Διαγρα
φή καταχώρησης), να βρούμε μια συγκεκριμένη 
καταχώρηση (κουμπί: Εύρεση καταχώρησης), να 
επιλέξουμε ποιες εγγραφές θα εκτυπωθούν και με 
ποια σειρά (κουμπί: Φίλτρα και ταξινόμηση) ακόμα 
και να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε πεδία (κου
μπί: Προσαρμογή). Το πλαίσιο διαλόγου κλείνει με 
το κουμπί Κλείσιμο και η εφαρμογή μας ζητάει το 
όνομα του νέου αρχείου που θα δημιουργηθεί και 
το οποίο θα περιέχει τα στοιχεία που προηγούμενα 
καταχωρήσαμε. Έπειτα δίνεται η δυνατότητα επιλο
γής όλων ή μεμονωμένων εγγραφών που θέλουμε 
να εκτυπωθούν και τέλος επιστρέφουμε στον οδηγό 
ας. 

συγχώνευσης αλληλογραφί-
-i 

Έπειτα πατάμε Επόμενο: Σύνταξη της επιστολής 

Η επόμενη κίνηση είναι να συντάξουμε το κείμενο στο έγγραφο της επιστολής 
(κύριο έγγραφο) και να τοποθετήσουμε τα πεδία συγχώνευσης. Όταν ένα κύριο 
έγγραφο έχει συνδεθεί με κάποιο αρχείο προέλευσης δεδομένων, τότε το Word 
εμφανίζει αυτόματα την ειδική εργαλειοθήκη της Συγχώνευσης αλληλογραφίας. 
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Από το κουμπί της εργαλειοθήκης | i g εισάγουμε τα πεδία στο κύριο έγγρα

φο. 

Στην παρακάτω εικόνα έχουμε τοποθετήσει τα πεδία "Επώνυμο" και "Όνομα" 
σε συγκεκριμένο σημείο του κυρίως εγγράφου μας (της επιστολής μας). Βεβαί
ως μπορούμε να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα πεδία στο σημείο του εγγράφου 
που θέλουμε. Τα πεδία της συγχώνευσης ξεχωρίζουν εύκολα διότι περικλείονται 
από " " (εισαγωγικά). 

Αφού έχουμε τοποθετήσει τα πεδία συγχώνευσης, είμαστε έτοιμοι να προχω
ρήσουμε στην συγχώνευση των δύο εγγράφων. Πατάμε Επόμενο: Προεπισκό-
πηση των επιστολών. 

Στο βήμα αυτό δίνεται η δυνατότητα προεπισκόπησης κάθε μιας επιστολής 
που προκύπτει από την συγχώνευση ξεχωριστά. Παρατηρούμε ότι τα πεδία 
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"Επώνυμο" και "Όνομα" έχουν αντικατασταθεί με τα πραγματικά στοιχεία του πε
λάτη. Επίσης μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιο παραλήπτη από την συγχώνευ
ση (κουμπί: Εξαίρεση του παραλήπτη) ή ακόμα και να επεξεργαστούμε την λίστα 
των παραληπτών με την αντίστοιχη επιλογή. Έπειτα πατάμε Επόμενο: Ολοκλή
ρωση της συγχώνευσης. 

Στο τελευταίο βήμα η επιλογή εκτύπωση θα οδηγήσει σε ένα πλαίσιο διαλό
γου μέσα από το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε ποιες από τις επιστολές που 
έχουν προκύψει από την συγχώνευση θα οδηγηθούν στον εκτυπωτή. 

Να σημειωθεί ότι σε όλα τα βήματα του οδηγού συγχώνευσης αλληλογραφί
ας υπάρχει η δυνατότητα οπισθοδρόμησης σε κάποιο προηγούμενο βήμα με το 
πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού. 

-i 
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Βοήθεια 
^~po Word παρέχει για τις λειτουργίες του ηλεκτρονική βοήθεια. Για να ενερ-

J γοποιήσουμε τη βοήθεια από το μενού Βοήθεια επιλέγουμε Βοήθεια για 
το Microsoft Word ή πατάμε το πλήκτρο F1. 

Θα εμφανιστεί το παράθυρο της βοήθειας. 

Στην καρτέλα Αναζήτηση πληκτρολογούμε τη λέξη για την οποία ζητούμε να 
εντοπίσουμε πληροφορίες, πατάμε το πλήκτρο Enter και εμφανίζονται τα αποτε
λέσματα της αναζήτησης. Κάνουμε διπλό κλικ στο θέμα που εντοπίστηκε και στο 
δεξί μέρος της οθόνης της βοήθειας διαβάζουμε τις πληροφορίες για το θέμα. 

Από το πλαίσιο της βοήθειας, μπορούμε να αντιγράψουμε το κείμενο που εντο
πίστηκε και να το επικολλήσουμε σε συγκεκριμένο σημείο ενός εγγράφου. 

Με το ποντίκι μας επιλέγουμε το κείμενο που θέλουμε να αντιγράψουμε και κά
νουμε δεξί κλικ. Από το βοηθητικό μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε την εντο
λή Αντιγραφή. Κάνουμε ενεργό το έγγραφο του Word που θέλουμε να επικολλή-
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σουμε το κείμενο της αναζήτησης, τοποθετούμε το δρομέα στο σωστό σημείο και 
επιλέγουμε την εντολή της Επικόλλησης. 

-i 
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Εισαγωγή στα υπολογιστικά φύλλα 

/Τ\ ογιστικό φύλλο εννοούμε έναν πίνακα με στήλες και γραμμές στον οποίο 
Ζ/\\μπορούμε να καταχωρήσουμε δεδομένα που ανά πάσα στιγμή έχουμε τη 

δυνατότητα να τα διορθώσουμε, να τα συμπληρώσουμε και να κάνουμε σύνθε
τους υπολογισμούς. 

Το ηλεκτρονικό λογιστικό φύλλο είναι το αντίστοιχο χειρόγραφο λογιστικό 
φύλλο που χρησιμοποιούν οι λογιστές σε ηλεκτρονική όμως μορφή. 

Είναι σημαντικοί και επίπονοι οι υπολογισμοί που εκτελεί ένας λογιστής με τον 
χειρογραφικό τρόπο σε ένα λογιστικό φύλλο, διότι αν αλλάξει μια μεταβλητή σε 
έναν υπολογισμό που επηρεάζει και άλλους, τότε πρέπει να εκτελέσει όλους τους 
υπολογισμούς από την αρχή. 

Στο ηλεκτρονικό λογιστικό φύλλο δεν χρειάζεται να ξανακάνει τους υπολογι
σμούς διότι αυτόματα θα υπολογιστούν μόνοι τους από το μηχανισμό των τύπων 
που έχει οργανώσει. 

To EXCEL είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα σε όλη την υφήλιο. Εί
ναι εγκατεστημένο και λειτουργεί σε εκατομμύρια Η/Υ. Είναι το πρόγραμμα που 
διαχειρίζεται λογιστικά φύλλα και εξυπηρετεί τον χρήστη με ακρίβεια και ταχύτη
τα στις υπολογιστικές εργασίες του. 

Επεξήγηση της οθόνης του Excel 

Γϊ-Ία να ανοίξουμε το EXCEL κάνουμε κλικ με το ποντίκι μας στο κουμπί 
J Έναρξη - Όλα τα προγράμματα - Microsoft Excel.Εμφανίζεται η παρακά

τω οθόνη. -i 

Γραμμή τ ίτλου Γραμμή Μενού Γραμμές Εργαλείων 

i 
Ξ Microsoft Excel - Βιβλίο 1 
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Γραμμή τίτλου. Είναι η γραμμή που εμφανίζει το όνομα του αρχείου που ερ
γαζόμαστε και τα κουμπιά ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης , επαναφοράς, κλει
σίματος. 

Γραμμή μενού επιλογών. Όπως όλα τα προγράμματα έτσι και το EXCEL έχει 
το μενού επιλογών, όπου στις λίστες του έχει όλες τις διαθέσιμες εντολές του EX
CEL. Κάθε μενού ανοίγει πατώντας με το ποντίκι μας επάνω σε αυτό ή με το συν
δυασμό των πλήκτρων Ált + (το υπογραμμισμένο γράμμα του τίτλου του μενού) 
π.χ αν θέλουμε για να ανοίξουμε το μενού Αρχείο, πατάμε Ált + Α. 

Γραμμές εργαλείων. Κάτω από τα μενού επιλογών βρίσκονται οι γραμμές των 
εργαλείων. Κάθε κουμπί αντιστοιχεί και σε μία εντολή που υπάρχει σε κάποιο από 
τα μενού. Συνήθως στις γραμμές των εργαλείων τοποθετούμε τις εντολές που 
χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Όταν πάμε το ποντίκι μας σε ένα από τα κουμπιά 
εντολών, εμφανίζεται μια ετικέτα που επεξηγεί το τι κάνει κάθε κουμπί. 

Η προσθαφαίρεση των γραμμών εργαλείων γίνεται μέσα από το μενού Προβο
λή - Γραμμές εργαλείων. 

Πλαίσιο ονόματος. Όταν δημιουργήσουμε ή ανοίξουμε ένα βιβλίο εργασίας 
του EXCEL κάτω από τις γραμμές εργαλείων, υπάρχει μία γραμμή χωρισμένη σε 
δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το πλαίσιο ονόματος, όπου εμφανίζεται η 
διεύθυνση του κελιού ή της περιοχής που βρισκόμαστε εκείνη την στιγμή. 

Γραμμή τύπων. Το δεύτερο τμήμα είναι η Γραμμή τύπων, που εμφανίζεται το 
περιεχόμενο του κάθε κελιού. 

Όταν σε ένα κελί έχουμε εισάγει μαθηματικό τύπο, τότε το κελί μας εμφανίζε
ται το αποτέλεσμα και στη γραμμή τύπων η δομή του μαθηματικού τύπου. 

Χώρος εργασίας. Μέσα στο χώρο εργασίας του φύλλου, εισάγουμε τα δεδο
μένα και τους τύπους των υπολογισμών. 

Καρτέλες φύλλων εργασίας. Κάθε βιβλίο εργασίας του EXECL μπορεί να έχει 
αρκετά φύλλα εργασίας. Ο αριθμός των φύλλων εργασίας καθορίζεται από εμάς, 
ανάλογα με τον αριθμό των φύλλων που χρειαζόμαστε για την εφαρμογή μας. 

Γραμμή κατάστασης. Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζονται πληροφορίες 
σχετικές με την εργασία που κάνουμε ή με την κατάσταση του προγράμματος. 

Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης - σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ) 

To Excel διαθέτει τη δυνατότητα ρύθμισης του ποσοστού μεγέθυνσης - σμί
κρυνσης της προβο-λής του φύλλου εργασίας στην οθόνη. Μπορούμε δη

λαδή να ρυθμίζουμε το αν και κατά πόσον θέλουμε το φύλλο μας να εμφανίζεται 
στην οθόνη σε μεγέθυνση ή σμίκρυνση. 

Πρώτος τρόπος. Μενού Προβολή - Ζουμ και στο πλαίσιο διαλόγου που εμφα
νίζεται επιλέ-γουμε το ποσοστό που επιθυμούμε. Στη επιλογή "Προσαρμοσμένη:", 
μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κάποιο ποσοστό που επιθυμούμε και δεν ανα
γράφεται στις παραπάνω επιλογές. Πατάμε OK. 
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• Microsoft Excel - ΒιΒλίοΙ 3d® 
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Δεύτερος τρόπος. Στη βασική γραμμή εργαλείων υπάρχει το κουμπί Ζουμ (εμ
φανίζεται σαν ποσοστό). Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο βέλος που 
δείχνει προς τα κάτω εμφανίζονται οι επιλογές που διατίθενται. Με αριστερό κλικ 
του ποντικιού επιλέγουμε το ποσοστό ζουμ που επιθυμούμε. 
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Χρήση της αναίρεσης και επαναφοράς 

Ιια ιδιαιτέρως χρήσιμη δυνατότητα είναι η αναίρεση και επαναφορά. Σε 
περίπτωση που προ-βούμε σε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, μπορούμε 

να αναιρέσουμε την ενέργεια αυτή και να επιστρέψουμε στην ακριβώς προηγού
μενη κατάσταση. 

Πρώτος τρόπος. Μενού Επεξεργασία - Αναίρεση και αναιρείται η τελευταία 
ενέργεια. Σε πε-ρίπτωση που επιθυμούμε να αναιρέσουμε μια σειρά διαδοχικών 
ενεργειών, εκτελούμε την ερ-γασία διαδοχικά όσες φορές επιθυμούμε. 

Αν θέλουμε να ακυρώσουμε μια αναίρεση: Μενού Επεξεργασία - Ακύρωση 
αναίρεσης και επαναφέρουμε την ενέργεια που είχε ακυρωθεί. 

Ε3 Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ •albij 
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Δεύτερος τρόπος. Στη βασική γραμμή εργαλείων υπάρχει το κουμπί Αναίρε
ση (συμβολίζεται με ένα βέλος που δείχνει προς τα αριστερά). Πατώντας το αναι
ρείται η τελευταία ενέργεια. Δίπλα στο κουμπί αυτό υπάρχει ένα βέλος που δεί
χνει προς τα κάτω. Αν το πατήσουμε τότε εμ-φανίζεται μια λίστα των τελευταίων 
ενεργειών που έγιναν. Επιλέγοντας κάποιες από αυτές αναιρούνται. 
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Δημιουργία, αποθήκευση, άνοιγμα, κλείσιμο βιβλίου 
S~pa αρχεία του EXCEL ονομάζονται βιβλία, διότι απαρτίζονται από πολλά 

J φύλλα εργασίας. 

Δημιουργία Βιβλίου εργασίας 

Όταν ανοίγουμε το EXCEL δημιουργείται αυτόματα ένα Βιβλίο εργασίας με το 
όνομα Βιβλίο 1 Κατά τη διάρκεια της εργασία μας μπορούμε να δημιουργήσου
με νέο βιβλίο εργασίας με τους παρακάτω τρεις τρόπους: 

Πρώτος τρόπος. Πατάμε κλικ στο κουμπί Δημιουργία που βρίσκεται στις 
γραμμές των εργαλείων μας. 

Δεύτερος τρόπος. Αρχείο (Alt+A) - Δημιουργία, στο παράθυρο εργασιών που 
θα εμφανιστεί, επιλέγουμε Κενό βιβλίο εργασίας. 

-i 

Τρίτος τρόπος. Πατάμε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+N. 

Αποθήκευση Βιβλίου εργασίας 

r ia να αποθηκεύσουμε ένα βιβλίο εργασίας για πρώτη φορά ακολουθούμε 
έναν από τους παρακάτω τρόπους. 

Πρώτος τρόπος. Πατάμε το κουμπί Αποθήκευση που βρίσκεται στις γραμμές 
εργαλείων. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί στα πεδία: 

Αποθήκευση σε: Δηλώνουμε το φάκελο που μέσα σε αυτόν θέλουμε να απο
θηκευθεί το βιβλίο. 

Όνομα αρχείου: Πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε να δώσουμε στο 
βιβλίο μας. 

Αποθήκευση ως τύπος: Δηλώνουμε τη μορφή αποθήκευσης του 
βιβλίου μας. (Συνήθως δεν αλλάζουμε την προτεινόμενη επι
λογή του EXCEL που είναι Βιβλίο εργασίας του MS Excel). 
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Δεύτερος τρόπος. Αρχείο (Alt+A) - Αποθήκευση και ακολουθούμε τα υπό
λοιπα βήματα του πρώτου τρόπου. 

Τρίτος τρόπος. Χρησιμοποιούμε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S και ακολου
θούμε τα βήματα του πρώτου τρόπου. 

Αν το βιβλίο μας είναι ήδη αποθηκευμένο πατώντας το κουμπί της αποθή
κευσης Β ή Αρχείο (Alt+A) - Αποθήκευση ή Ctrl+S το Excel αποθηκεύει το 
βιβλίο μας χωρίς να εμφανίσει πλαίσιο διαλόγου, θεωρώντας ότι θέλουμε να 
το αποθηκεύσουμε στον ίδιο φάκελο και με το ίδιο όνομα. 

Για να αποθηκεύσουμε ένα ήδη αποθηκευμένο βιβλίο με διαφορετικό 
όνομα ή σε διαφορετικό φάκελο τότε ακολουθούμε την διαδικασία Αρχείο 
(Alt+A) - Αποθήκευση ως... για να μας εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου έτσι 
ώστε να έχουμε τη δυνατότητα της αλλαγής του ονόματος, του φακέλου ή 
και των δύο συγχρόνως. 

Σημείωση: Όταν θα αποθηκευθεί το αρχείο μας, το όνομα του αρχείου θα 
εμφανιστεί στην γραμμή τίτλου του EXCEL. 

Π 

Άνοιγμα Βιβλίου εργασίας 

Για να ανοίξουμε ένα βιβλίο που είναι αποθηκευμένο σε μια μονάδα αποθή
κευσης (Σκληρό δίσκο, Δισκέτα, CD Rom) ακολουθούμε έναν από τους πα

ρακάτω τρόπους: 

Πρώτος τρόπος. Πατάμε το κουμπί Άνοιγμα που βρίσκεται στις γραμμές ερ
γαλείων. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, στα πεδία:: 

Διερεύνηση σε: Δηλώνουμε τον φάκελο που μέσα σε αυτόν βρίσκεται το 
βιβλίο. 

Όνομα αρχείου: Πληκτρολογούμε το όνομα του βιβλίου που θέλουμε να 
ανοίξουμε ή το επιλέγουμε από τη λίστα που μας προτείνει. 
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Αρχεία τύπου: Δηλώνουμε τη μορφή του αρχείου μας. (Το περιεχόμενο της 

παραπάνω λίστας μας, καθορίζεται από την επιλογή αυτή. 
Δηλ. αν δηλώσουμε Βιβλίο εργασίας του MS Excel θα μας 
εμφανίσει μόνο τα αρχεία του Excel ή αν δηλώσουμε Όλα τα 
αρχεία θα μας εμφανίσει όλα τα αρχεία ανεξάρτητα από πιο 
πρόγραμμα έχουν δημιουργηθεί). 

Δεύτερος τρόπος. Μενού Αρχείο (Alt+Á) - Άνοιγμα και ακολουθούμε τα υπό
λοιπα βήματα του πρώτου τρόπου. 

Τρίτος τρόπος. Πατάμε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+O και ακολουθούμε 
τα υπόλοιπα βήματα του πρώτου τρόπου. 

-i 

Κλείσιμο Βιβλίου εργασίας 
Γϊ-Ία να κλείσουμε ένα βιβλίο εργασίας ακολουθούμε έναν από τους παρακά-
J τω τρόπους: 

Πρώτος τρόπος. Πατάμε το κουμπί κλεισίματος που βρίσκεται στη γραμμή τί
τλου του βιβλίου μας. 

Προσοχή! Αν δεν έχουμε αποθηκεύσει το βιβλίο μας, το EXCEL θα μας θέ
σει το ερώτημα αν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε ή ΟΧΙ. Αν απαντήσουμε ΝΑΙ 
θα μας εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου που συναντήσαμε πιο πάνω στην ενό
τητα αποθήκευση Βιβλίου Εργασίας και θα ακολουθήσουμε τα βήματα που 
αναφέρονται εκεί. 

Γ 

Microsoft Excel 
1 

Τ \ Να αποθηκευθούν οι αλλαγές στο "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.xls" ι 

Ναι Όχι Άκυρο 

^ ^ ^ ^ _ 
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Δεύτερος τρόπος. Μενού Αρχείο (Alt+Á) - Κλείσιμο και ακολουθούμε τα 
υπόλοιπα βήματα του πρώτου τρόπου. 

Τρίτος τρόπος. Πατάμε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+W και ακολουθούμε 
τα υπόλοιπα βήματα του πρώτου τρόπου. 

Εργασία με πολλά βιβλία 
ϊτους τύπους υπολογισμών μπορούμε να κάνουμε αναφορά σε διευθύνσεις 
^κελιών άλλων φύλλων ή Βιβλίων. Για να κάνουμε αναφορά σε ένα κελί άλ

λου φύλλου ή βιβλίου πρέπει πριν από τη διεύθυνση του κελιού να αναφέρουμε 
το φύλλο ή το βιβλίο και το φύλλο από το οποίο προέρχεται. 

Για την αποφυγή λαθών κατά την πληκτρολόγηση των διευθύνσεων των κε
λιών, φύλλων ή βιβλίων ακολουθούμε τον παρακάτω τρόπο. 

Αναφορά σε άλλο φύλλο εργασίας του ιδίου βιβλίου εργασίας 

1. Στο κελί που θέλουμε να κάνουμε αναφορά σε κελί άλλου φύλλου, πληκτρο
λογούμε το σύμβολο = (ίσον). 

2. Πατάμε με το ποντίκι μας στην ετικέτα του φύλλου από το οποίο θέλουμε 
να αντλήσουμε τις τιμές και μετά στο επιθυμητό κελί. 

3. Πατάμε Enter 

Παράδειγμα. Για να αναφέρουμε σε ένα τύπο στο κελί Β2 του φύλλου 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ το κελί Β14 του φύλλου ΕΣΟΔΑ, πληκτρολογούμε στο Β2 το 
σύμβολο =(ίσον) , πατάμε στην ετικέτα του φύλλου ΕΣΟΔΑ και στο κελί Β14 
και μετά πατάμε Enter. 

Στο κελί Β2 θα μας εμφανίσει =ΕΣΟΔΑ!Β14 

-i 
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Αναφορά σε φύλλο εργασίας άλλου βιβλίου εργασίας 

1. Στο κελί που θέλουμε να κάνουμε αναφορά σε κελί φύλλου άλλου βιβλίου 
εργασίας πληκτρολογούμε το σύμβολο =(ίσον). 

2. Ανοίγουμε το Βιβλίο εργασίας. 

Σημείωση. Αν το βιβλίο εργασίας είναι ήδη ανοιχτό τότε μετακινούμαστε σε αυ
τό από το μενού Παράθυρο και επιλέγουμε το βιβλίο που θέλουμε να μετακινηθού
με. 

3. Πατάμε με το ποντίκι μας στην ετικέτα του φύλλου από το οποίο θέλουμε 
να αντλήσουμε τις τιμές και στη συνέχεια στο επιθυμητό κελί. 

4. Πατάμε Enter 

Παράδειγμα. Για να αναφέρουμε σε ένα τύπο στο κελί Α1 του ενεργού 
μας φύλλου το κελί Β5 του φύλλου ΕΞΟΔΑ που βρίσκεται στο βιβλίο ΠΡΟΫ-
ΠΟΛΟΠΣΜΟΣ.χΙε, πληκτρολογούμε στο Α1 το σύμβολο =(ίσον) , μετακινού
μαστε από το μενού παράθυρο στο βιβλίο ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ.χΙε ή το ανοί
γουμε αν δεν το έχουμε ανοιχτό πατάμε στην ετικέτα του φύλλου ΕΞΟΔΑ και 
στο κελί Β5 και τέλος πατάμε Enter. 

Ε! Microsoft Excel - ΒιΒλίοΐ 

Ρ ] Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια 

JD s ^H t ì .Sa^ l * %fe^ ο - π ^ Σ Απόκρυψη 

J U I E Ï Î g ig? % J Arial Greek » 10 » Β I U I E Ï Î g ig? % J 
Α1 Τ | = I = Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου 

J 
Α Ι Β C D E F •msiTTTTTTnTTWB J  

1 |= Ι •^^^^öfl^^^^B 
J  

2 Ι ν 2 ΒιΡλίο2 * 

J  

3 s 
Λ Ι . 

Στο κελί Α1 θα μας εμφανίσει =[ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ]Ε=ΟΔΑ!$Β$5 

-i 

-θ-



E x c e l I T 2 . q x d 15/1/2008 12 :13 DD Page 113 

Αναφορά στις γραμμές και τις στήλες, κελιά, ονόματα κελιών 

|>^άθε φύλλο έχει γραμμές και στήλες (65.536 γραμμές και 256 στήλες) . Οι 
[/χ^γραμμές έχουν αρίθμηση 1 έως 65.536 και οι στήλες A,B,C .... IV. Εκεί που 

τέμνεται μια γραμμή και μια στήλη δημιουργείται ένα ορθογώνιο παραλληλό
γραμμο το οποίο ονομάζεται κελί. Κάθε κελί έχει και μία μοναδική διεύθυνση η 
οποία καθορίζεται από το γράμμα της στήλης και τον αριθμό της γραμμής. Αν 
υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε εκεί που τέμνεται η στήλη C και η γραμμή 5, η διεύ
θυνση του κελιού είναι C5. 

Το κελί που βρισκόμαστε κάθε φορά είναι το ενεργό κελί και ξεχωρίζει από τα 
υπόλοιπα από το έντονο μαύρο περίγραμμα που έχει. 

Ξ Microsoft Excel - ΒιΒλίο2 wm Β] Apyao Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια - \β\ Χ 

• ara tì § a ? * % e, ^ | « - « a Σ ί, si si m ·Λ Ι°<™ - ©, 
Arial Greek - 10 ' Β / u = m m M S1 % ™ tJS ?£ 1 tf= Ì F EB - * · 4 , . J 

C5 J =| 
Α Β C D E F G H 1 J Κ L — 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Μετακίνηση στο Excel 

Για μετακινηθούμε μέσα στο φύλλο εργασίας μας, χρησιμοποιούμε το πο
ντίκι ή το πληκτρολόγιο. Με το ποντίκι πατάμε στο κελί που θέλουμε να με

τακινηθούμε και με το πληκτρολόγιο χρησιμοποιούμε τα παρακάτω πλήκτρα ή 
συνδυασμούς πλήκτρων. 

Πλήκτρο Λειτουργία 

Tab Μετακινούμαστε ένα κελί δεξιά 

Shift+Tab Μετακινούμαστε ένα κελί αριστερά 

Enter Μετακινούμαστε ένα κελί κάτω 

Shift+Enter Μετακινούμαστε ένα κελί πάνω 

Βελάκια Μετακινούμαστε κατά ένα κελί προς την διεύθυνση 
που δείχνει το βέλος 

Ctrl -i-Δεξί βέλος Μετακινούμαστε Στο τελευταίο κελί μια γραμμής 
που περιέχει δεδομένα 

Ctrl+ Αριστερό βέλος Μετακινούμαστε Στο πρώτο κελί μια γραμμής που 
περιέχει δεδομένα 

Page Up Μετακινούμαστε κατά μία σελίδα προς τα επάνω 

Page Down Μετακινούμαστε κατά μία σελίδα προς τα κάτω 

Home Μετακινούμαστε στην αρχή της γραμμής 

Ctrl+Horn e Μετακινούμαστε στην αρχή του φύλλου εργασίας 

Ctrl+Page Up Μετακινούμαστε κατά ένα φύλλο εργασίας επάνω 

Ctrl+Page Down Μετακινούμαστε κατά ένα φύλλο εργασίας κάτω 

Ctrl+End Μετακινούμαστε στο κελί της τελευταίας στήλης και 
της τελευταίας γραμμής που περιέχει δεδομένα. 

Π 
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Επίσης μπορούμε να μετακινηθούμε στο φύλλο εργασίας μέσα από μενού 
Επεξεργασία (Ált+E) - Μετάβαση. Αυτήν την διαδικασία μπορούμε να την αντι
καταστήσουμε με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+G. 

Με τις μπάρες κύλισης έχουμε την δυνατότητα μετακίνησης στις σελίδες του 
βιβλίου μας. 

Εργασίες με φύλλα 

Εισαγωγή φύλλου εργασίας 
^Τρο EXCEL με την δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας δημιουργεί εξ ορισμού 

J τρία φύλλα. Το Φύλλο 1, Φύλλο2 και το Φύλλο3. Έχουμε όμως τη δυνατό
τητα εισαγωγής περισσοτέρων φύλλων με τους παρακάτω τρόπους. 

Πρώτος τρόπος. Μενού Εισαγωγή (Alt+Ω)- Εισαγωγή Φύλλο εργασίας και 
αυτόματα προστίθεται ένα νέο φύλλο εργασίας δίνοντας του το όνομα Φύλλο4. 
Αν επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία θα προστεθεί το Φύλλοδ κ.ο.κ. 

Ξ Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

S ] Αρχείο Επεξεργασία ΠροβοΧή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια 

Jü G* Η Β\&> [ à "7 ; Γραμμή Ι Σ j& ni SI Éfi « ίο. 
iïïlflJMïl RlïtlïB 

W so οοο ,00 +,0 =— =— L Arial Greek 1υ - S T — Γ — — ι ^ -W so οοο ,00 +,0 =— =— L 

B5 \ΕΜ ' ϋυψιιμι,ι,,, 
= 18 

A Β f* Συνάρτηση... F G 
1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ Όνομα • 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 15LT 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2Π2Γ Εικόνα • 

4 ΜΑΡΤΙΟΣ 247C]| Αντικείμενο,,, 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 188C Sfe Υπερ-σύνοεοη,,, Ctrl+K 

6 ΜΑΙΟΣ 179C ¥ 

7 ΙΟΥΝΙΟΣ lybu ι 

-i 

Δεύτερος τρόπος. Πατάμε δεξί κλικ επάνω σε ένα φύλλο εργασίας στην 
γραμμή των Καρτελών φύλλων εργασίας και επιλέγουμε Εισαγωγή... εμφανίζε
ται ένα παράθυρο διαλόγου και στην καρτέλα Γενικές Επιλογές επιλέγουμε Φύλ
λο εργασίας και πατάμε OK. 

υ^ ι mu ι 
1790 

)Ε 1950 
)Σ 2140 
'ΣΤΟΣ 1670 
ΜΒΡΙΟΣ 2200 
3ΡΙΟΕ 1300 
3ΡΙ0Ε 1550 
/ΙΒΡΙΟΣ 1670 
40Λ0 22140 

• 
Διαγραφή 

Μετονομασία 

Μετακίνηση ή αντιγραφή,,. 

Επιλογή όλων των φύλλων 

— 

Διαγραφή 

Μετονομασία 

Μετακίνηση ή αντιγραφή,,. 

Επιλογή όλων των φύλλων 

Διαγραφή 

Μετονομασία 

Μετακίνηση ή αντιγραφή,,. 

Επιλογή όλων των φύλλων 

Διαγραφή 

Μετονομασία 

Μετακίνηση ή αντιγραφή,,. 

Επιλογή όλων των φύλλων 

Διαγραφή 

Μετονομασία 

Μετακίνηση ή αντιγραφή,,. 

Επιλογή όλων των φύλλων 

Διαγραφή 

Μετονομασία 

Μετακίνηση ή αντιγραφή,,. 

Επιλογή όλων των φύλλων 

<^L Προβολή κώοικα Προβολή κώοικα 
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Διαγραφή φύλλου εργασίας 
Γϊ-Ία να διαγράψουμε ένα φύλλο ακολουθούμε έναν από τους παρακάτω τρό-
J πους: 

Πρώτος τρόπος. Μενού Επεξεργασία (Ált+E) - Διαγραφή Φύλλου και το EX
CEL θα μας θέσει το ερώτημα αν είμαστε σίγουροι για την διαγραφή. Αν πατή
σουμε OK το φύλλο θα διαγραφεί, αν πατήσουμε Άκυρο θα ακυρωθεί η διαγρα
φή. 

Ξ Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

P i Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεόομένα Παράθυρο Βοήθεια j—\ 

Pj π=^ Ε *~> Αναίρεση; Απαλοιφή Qrl+ ζ 

χ 

ν 

ι - ο -1 ft Σ A fU Si Ι El 4 "»% . ο , ζ 

χ 

ν 

j Arial Greek Jj, Αποκοπή Qrl+ 

ζ 

χ 

ν 

Ξ = = Ftöi [ s J OS +.IJ j l j l j 
^ l · ^ ' ° 000 J00 +,0 •!ÎM

Î 

Ή - Φ - A . J 
B5 ^ & Αντιγραφή Ctrl+ 

ζ 

χ 

ν 1 3 Επικόλληση Qrl+ 

ζ 

χ 

ν ) E F G H 1 J Κ 
1 Μ Ειδική επικόλληση... 

ζ 

χ 

ν 

2 ΙΑΝΟ> -
• 3 φΓ£Βρ Συμπλήρωση • 

4 MAPT Απαλοιφή 

• 

5 |ΑΠΡΙΛ Διαγραφή... 

• 

• 
/ lUYNIt Μετακίνηση ή αντιγραφή φόν&ου.. 

• 
8 

• 
8 

F 

G 

9 Α Υ Γ Ο ' # 4 ΕύΕεοη... Qrl+ F 

G 10 ΕΕΠΤΕ ΜετόΡαση... Qrl+ 

F 

G 

11 ΟΚΤΩ • 

12 NOEIV 

13 ΔΕΚΕ ¥ 

14 ΣΥΝΟΛΟ 22140 

-( 

Δεύτερος τρόπος. Πατάμε δεξί κλικ επάνω στο φύλλο. Μας εμφανίζει ένα με
νού εντολών, επιλέγουμε Διαγραφή και ακολουθούμε τα βήματα του πρώτου 
τρόπου. 

10 
11 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 10 
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

\ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 \ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1670 

14 ΣΥΝΟΛΟ 22140 
15 

16 
17 [ Ιισαγωγή,,, 

Ίετονομασία 

μετακίνηση ή αντιγραφή... 

Ιπιλογή όλων των φύλλων 

18 
Ιισαγωγή,,, 

Ίετονομασία 

μετακίνηση ή αντιγραφή... 

Ιπιλογή όλων των φύλλων 

19 

Ιισαγωγή,,, 

Ίετονομασία 

μετακίνηση ή αντιγραφή... 

Ιπιλογή όλων των φύλλων 

20 

Ιισαγωγή,,, 

Ίετονομασία 

μετακίνηση ή αντιγραφή... 

Ιπιλογή όλων των φύλλων 
21 Γ 

Ιισαγωγή,,, 

Ίετονομασία 

μετακίνηση ή αντιγραφή... 

Ιπιλογή όλων των φύλλων 22 Ε 

Ιισαγωγή,,, 

Ίετονομασία 

μετακίνηση ή αντιγραφή... 

Ιπιλογή όλων των φύλλων 

23 
r d Γ Τροβολή κώδικα täH Ι Τροβολή κώδικα 

H Μ Ι • Ι Μ | \ Ε Σ Ο ϋ Η χ t = u i i A /., Ϊ Ι IUAU1I IU / ^ JJÜ 
Έ τ ο ι μ ο ΚΕ 
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Μετονομασία Φύλλου εργασίας. 
Γϊ-Ία να μετονομάσουμε ένα φύλλο εργασίας ακολουθούμε έναν από τους 
J παρακάτω τρόπους: 

Πρώτος τρόπος. Επιλέγουμε το όνομα του φύλλου και ακολουθούμε την δια
δικασία Μενού Μορφή (Alt+M) - Φύλλο - Μετονομασία. 

Πληκτρολογούμε το νέο όνομα του φύλλου. 

Δεύτερος τρόπος. Πατάμε δεξί κλικ επάνω στο όνομα του φύλλου εργασίας 
που θέλουμε να μετονομάσουμε, επιλέγουμε Μετονομασία και πληκτρολογούμε 
το νέο όνομα του φύλλου. 

17 Εισαγωγή... 
18 

19 

20 

21 

22 Επιλογή όλων των φύλλων 

23 
— & ] Προβολή κώδικα 

< ΗΙ • Ι M|\EÏUÛA/ bzUM χ vi IUAU1I ιυ / ^ "JAJ 

Έτοιμο ΚΕΦίΑΡ 1 -

-i 

Τρίτος τρόπος. Πατάμε διπλό κλικ στο όνομα του φύλλου εργασίας που θέ
λουμε να μετονομάσουμε και πληκτρολογούμε το νέο όνομα του φύλλου. 

Μετακίνηση Φύλλου Εργασίας 

Για να μετακινήσουμε ένα φύλλο εργασίας και να το τοποθετήσουμε σε δι
αφορετική σειρά σε σχέση με τα υπόλοιπα, ακολουθούμε έναν από τους 

παρακάτω τρόπους 

Πρώτος τρόπος. Μενού Επεξεργασία (Ált+Ε) - Μετακίνηση Φύλλου, μας στο 
πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται επιλέγουμε πριν από ποιο φύλλο θέλουμε να 
το τοποθετήσουμε και πατάμε OK. 
Β Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ \^\Ë 
| Ί Ο Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεόομένα Παράθυρο Βοήθεια J 

Pj r ^ Ε *~> Αναίρεσπ: Απαλοιφή Ctrl+Z ι - e τ % ε £ ftl !1 | U « im* ~ ®~ 
Ξ Ξ k-ä-tl | Arial Greek J{, Αποκοπή Ctrl+X Ξ Ξ k-ä-tl [oJ os +jU ,00 

B4/ So 000 JOO +,0 
+ Ξ ΐΞ m- & - a . * . ! 

Β5 NBl Αντιγραφή Ctrl+C 

( ^ Επικόλληση Ctrl+V ) Ε F G H I j κ 
1 Μ Ειδική επικόλληση,,. 

2 ΙΑΝΟτ -

3 φ[=Βρ Συμπλήρωση • 

A ΜΑΡΤ Απαλοιφή • 

5 |ΑΠΡΙΛ Διαγραφή... 

6 ΜΑΙΟ] Διαγραφή φύλλου 

7 ''-''''"'ΉΗΡτΠΗ Ι 
8 ι n V Λ Ι ί ^^••KZiBlIlililiMliieilIïeSMlÉililllliililll^^H 8 
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Δεύτερος τρόπος. Πατάμε επάνω στο όνομα του φύλλου που θέλουμε να με
τακινήσουμε, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού μας και το σύρουμε 
στη θέση που θέλουμε να το τοποθετήσουμε. 

22 

23 — T Ö -Ü-J 
Ν | i | • | Η Κ ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ /ΥΠΟΛΟΙΠΟ / JJU_ 

Έτοιμο 

Διαίρεση & Σταθεροποίηση περιοχών ενός φύλλου εργασίας 
'ε ορισμένες εφαρμογές εμφανίζεται η ανάγκη να χωρίσουμε το φύλλο ερ-
ιγασίας σε 2 ή 4 πε-ριοχές. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν στο φύλ

λο εργασίας στήλες με επικεφαλίδες και μεγάλο αριθμό στοιχείων κάτω από τις 
επικεφαλίδες. Πιθανόν να επιθυμούμε να δούμε τα στοιχεία που βρίσκονται στο 
τέλος των στηλών αλλά παράλληλα να εμφανίζονται και οι επικε-φαλίδες των στη
λών. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να χωρίσουμε το παράθυρο μέσα στο 
οποίο εμφανίζεται φύλλο μας σε τμήματα. Για να γίνει η διαίρεση σε δύο οριζό
ντιες περιοχές τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού ακριβώς πάνω από τη δεξιά 
μπάρα ολίσθησης. Ο δείκτης παίρνει τη μορφή δύο οριζόντιων γραμμών από τις 
οποίες ξεκινούν δύο βέλη, το ένα προς τα πάνω και το άλλο προς τα κάτω. Κρα
τώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, σέρνουμε το ποντίκι προς 
τα κάτω μέχρι το σημείο όπου θέλουμε να γίνει ο οριζόντιος διαχω-ρισμός του 
παραθύρου. Αφήνουμε το αριστερό πλήκτρο. Για να καταργήσουμε αυτό τη διαί-
ρε-ση τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο διαχωριστικό και κάνουμε 
διπλό αριστερό κλικ. 

Ομοίως για να χωρίσουμε το παράθυρο σε δύο κάθετες περιοχές τοποθετού
με το δείκτη του ποντικιού ακριβώς δεξιά από την κάτω μπάρα ολίσθησης. Ο δεί
κτης παίρνει τη μορφή δύο ορι-ζόντιων γραμμών από τις οποίες ξεκινούν δύο βέ
λη, το ένα προς τα πάνω και το άλλο προς τα κάτω. Κρατώντας πατημένο το αρι
στερό πλήκτρο του ποντικιού, σέρνουμε το ποντίκι προς τα αριστερά μέχρι το ση
μείο όπου θέλουμε να γίνει η κάθετη διαίρεση του παραθύρου. Αφήνουμε το αρι
στερό πλήκτρο. Για να καταργήσουμε την διαίρεση τοποθετούμε το δείκτη του 
ποντικιού πάνω στο διαχωριστικό και κάνουμε διπλό αριστερό κλικ. 

Η παραπάνω δυνατότητα ενεργοποιείται και με την διαδικασία που ακολουθεί: 

Π 
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1. Επιλέγουμε το κελί κάτω και δεξιά του οποίου θέλουμε να γίνει η διαίρεση. 

2Από το μενού Παράθυρο επιλέγουμε Διαίρεση. 

Για την κατάργηση της διαίρεσης επιλέγουμε Παράθυρο - Κατάργηση διαίρε
σης. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι η κύλιση μέσα σε καθένα τμήμα πα
ραθύρου που έχει προκύψει από την διαίρεση είναι ελεύθερη. Παρατηρείστε ότι 
εμφανίζονται ξεχωριστές ράβδοι κύλισης για κάθε ένα από τα τμήματα. 

: i s j Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια Adobe PDF - S Χ 

! J J A 2 ^ α ΐ ^ ^ Ι ^ Ί Ό - Ι Α Σ - έ Ι Ι ft, 2°°* * , & | j Arial Greek ,10 . | Β U | 

: « -
^ π A1 R f* ΜΗΝΕΣ 

Πλαίσιο ονόματος Η Λ 

Β C D Ε Ê Α Β C D Ε Ê 
1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ | ν 

7 ΙΟΥΝΙΟΣ 19501 
Λ 

8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1670 • 
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1670 
14 ΣΥΝΟΛΟ 22140 • 

H * • Η[\ΕΣΟΛΑ/Φύλ;].ΐ Μ I m ι > 
Έτοιμο 

Ένας εναλλακτικός τρόπος προβολής των περιεχομένων ενός φύλλου όταν 
αυτά είναι πολλά είναι με διαίρεση του παραθύρου σε τμήματα όπου το αριστε
ρό ή το πάνω τμήμα να παραμέ-νουν σταθερά και να υπάρχει δυνατότητα κύλι
σης μόνο για τα υπόλοιπα. Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής: 

1.Επιλέγουμε το κελί κάτω και δεξιά του οποίου θέλουμε να γίνει η διαίρεση. 

2.Από το μενού Παράθυρο επιλέγουμε Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύ
ρου. 

Μια οριζόντια και μια κατακόρυφη λεπτή γραμμή ανάμεσα στις γραμμές και 
στις στήλες αντίστοιχα που έγινε η διαίρεση εμφανίζονται στο παράθυρο. Για την 
κατάργηση της σταθεροποίησης επιλέγουμε Παράθυρο - Αποσταθεροποίηση 
τμημάτων παραθύρου. 
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Εισαγωγή κειμένου και αριθμών σε κελί, διόρθωση και διαγραφή 

Εισαγωγή δεδομένων σε κελί 

Ιέσα σε ένα κελί μπορούμε να εισάγουμε κείμενο, αριθμούς και μαθημα
τικούς τύπους. Επιλέγουμε το κελί που θέλουμε , πληκτρολογούμε τα δε

δομένα. και πατάμε enter ή μετακινούμαστε σε άλλο κελί με το ποντίκι μας. 

Διόρθωση περιεχομένου κελιού 

Για να διορθώσουμε το περιεχόμενο ενός κελιού υπάρχουν οι παρακάτω 
τρόποι: 

Πρώτος τρόπος. Πατάμε στην γραμμή τύπων και με τα πλήκτρα Backspace ή 
Delete μπορούμε να διαγράψουμε και στη συνέχεια να προσθέσουμε αυτό που 
θέλουμε. 

Δεύτερος τρόπος. Κάνουμε διπλό κλικ μέσα στο κελί και κατά τον ίδιο τρόπο 
κάνουμε την διόρθωση. 

Τρίτος τρόπος. Πατάμε το πλήκτρο F2 στο κελί που θέλουμε να διορθώσου
με και κατά τον ίδιο τρόπο κάνουμε την διόρθωση. 

Διαγραφή δεδομένων κελιού 
Λ\ ν θέλουμε να διαγράψουμε δεδομένα από ένα κελί πατάμε το πλήκτρο de

plete ή χρησιμοποιούμε την διαδικασία μενού Επεξεργασία (Ált+E) - Απα
λοιφή - Όλα. 

Επίσης έχουμε την δυνατότητα αντικατάστασης των δεδομένων σε ένα κελί 
πληκτρολογώντας νέα δεδομένα πάνω στα παλιά. 

Χρήση της δυνατότητας εύρεσης και αντικατάστασης δεδομένων κε
λιών σε ένα φύλλο εργασίας 

*υχνά το φύλλο εργασίας είναι αρκετά μεγάλο με αποτέλεσμα όταν επιθυ
μούμε να βρούμε ένα όνομα ή έναν αριθμό κάπου μέσα στο φύλλο να δυ

σκολευόμαστε. Σε άλλες περιπτώσεις θέλουμε να αντικαταστήσουμε ένα όνομα 
με κάποιο άλλο. To Excel προσφέρει τη δυνατότητα εύρε-σης και αντικατάστα
σης. 

Πρώτος Τρόπος. Μενού Επεξεργασία - Εύρεση και ανοίγει ένα πλαίσιο δια
λόγου με δύο καρτέλες. 

Δεύτερος Τρόπος. Πατάμε το συνδυασμό Ctrl+F και ανοίγει ένα πλαίσιο δια
λόγου με δύο καρτέλες. 

Στην καρτέλα Εύρεση υπάρχει το πεδίο "Εύρεση του:". Εκεί πληκτρολογούμε 
το όνομα ή τον αριθμό που επιθυμούμε να εντοπίσουμε. Πατώντας κατόπιν το 
πλήκτρο "Εύρεση όλων" ανοίγει στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου μια λίστα που περιέ
χει όλα τα κελιά στα οποία περιέχεται το κείμενο που πληκτρολογήσαμε. Στο 
φύλλο εργασίας επιλέγεται το πρώτο από τα κελιά που βρίσκονται στη λίστα. Πα
τώντας το πλήκτρο "Εύρεση επόμενου" επιλέγεται στο φύλλο εργασίας το 
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επόμενο κελί που βρίσκεται στη λίστα. Αν το ζητούμενο δεν βρίσκεται στο φύλλο 
εργασίας τότε εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα. Πατώντας το πλήκτρο "Επιλογές" 
εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου κάποιες ειδικότερες επιλογές ως προς το 
πώς θα γίνει η αναζήτηση. Στο πεδίο "Μέσα σε." για παράδειγμα μπορούμε να επι
λέξουμε αν η αναζήτηση θα γίνει στο φύλλο εργασίας που βρισκόμαστε ή σε όλο 
το Βιβλίο. Σημαντική είναι η επιλογή "Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων". Αν αυτή η επι
λογή είναι ενεργοποιημένη τότε στα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζο
νται μόνο τα κελιά που περιέχουν το κείμενο ακριβώς όπως το πληκτρολογήσα
με ως προς τα πεζά ή κεφαλαία γράμματα. 

Στην καρτέλα Αντικατάσταση υπάρχει το πεδίο "Εύρεση του:". Σε αυτό το πε
δίο πληκτρολογούμε το όνομα ή αριθμό που θέλουμε να αντικαταστήσουμε. Στο 
πεδίο "/4ντίκατάστασ77 με:" πληκτρολογούμε το όνομα ή τον αριθμό με το οποίο θα 
αντικατασταθεί. Τα πλήκτρα "Εύρεση όλων" και "Εύρεση επόμενου" λειτουργούν 
όπως περιγράψαμε παραπάνω. Το πλήκτρο "Αντικατάσταση όλων" θα αντικατα
στήσει όλα τα τμήματα κειμένου που έχουν βρεθεί με αυτό που θέλουμε. Το πλή
κτρο "Αντικατάσταση" θα αντικαταστήσει μόνο το περιεχόμενο του κελιού που εί
ναι επιλεγμένο εκείνη τη στιγμή. Και σε αυτή την καρτέλα πατώντας το πλήκτρο 
"Επιλογές" εμφανίζονται κάποιες επιπλέον επιλογές σχετικά με την εύρεση και 
αντικατάσταση. 

-i 
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Γραμμές και στήλες 

Επιλογή στήλης ή γραμμής 

Για να επιλέξουμε μία στήλη ή γραμμή από την αρχή της μέχρι το τέλος, πα
τάμε επάνω στο γράμμα της στήλης ή της γραμμής. 

Εισαγωγή Στήλης και Γραμμής 

/Tv ρκετές φορές προκύπτει η ανάγκη να προσθέσουμε στήλες ή γραμμές 
^-Λστο φύλλο εργασίας μας. 

Εισαγωγή Στήλης 

Για να εισάγουμε μια νέα στήλη ανάμεσα σε δύο στήλες που περιέχουν δε
δομένα, επιλέγουμε την δεξιά στήλη εκ των δύο και ακολουθούμε την δια

δικασία μενού Εισαγωγή (Alt + Ω) - Στήλες. (Αν θέλουμε να εισάγουμε περισσό
τερες από μία για να μην επαναλαμβάνουμε την διαδικασία πολλές φορές επιλέ
γουμε τόσες στήλες όσες θέλουμε να εισάγουμε) και ακολουθούμε την διαδικασία 
μενού Εισαγωγή (Alt + Ω) - Στήλες. 

-i 

Ε3 Microsoft Excel ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

| Ρ ] Αρχείο Επεξεργασία Πρ_οβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια 

m, D ^ H ^ a a ? ; 
Κελιά ι Σ f. ι ι m i-i 100% - m, m, 

ΐϊ Λ Arial Greek ^ io ^ a os +.o ,οο 
ir / ο (joo rOO + J 0 

ΐϊ Λ J ] ~ Φι ~ A , 1 

Φύλλο εργασίας ^ 

U Γράφημα... 

a os +.o ,οο 
ir / ο (joo rOO + J 0 

ΐϊ Λ 
B1 z] - | E ! 

Φύλλο εργασίας ^ 

U Γράφημα... 
A I 

Φύλλο εργασίας ^ 

U Γράφημα... 
F G H 1 J 

1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

Φύλλο εργασίας ^ 

U Γράφημα... 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

Αλλαγή σελϊοας 
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

Αλλαγή σελϊοας 
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

fx Συνάρτηση.,, 

Όνομα • 
4 ΜΑΡΤΙΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

fx Συνάρτηση.,, 

Όνομα • 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

fx Συνάρτηση.,, 

Όνομα • 

6 ΜΑΙΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

Èa Σχόλιο 

7 ΙΟΥΝΙΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

Εικόνα • 

Αντικείμενο.,, 

% νπερ-σύνδεοη... Ctrl+K 

3 ΙΟΥΛΙΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

Εικόνα • 

Αντικείμενο.,, 

% νπερ-σύνδεοη... Ctrl+K 
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

Εικόνα • 

Αντικείμενο.,, 

% νπερ-σύνδεοη... Ctrl+K 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

Εικόνα • 

Αντικείμενο.,, 

% νπερ-σύνδεοη... Ctrl+K 

II ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 14 ΣΥΝΟΛΟ 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

15 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 

16 

150C 
202C 
247C 
18BC 
179C 
195C 
214C 
167C 
220C 
1300 
1550 
1670 

22140 
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Εισαγωγή Γραμμής 

Γϊ-Ία να εισάγουμε μια νέα γραμμή ανάμεσα σε δύο γραμμές που περιέχουν 
J δεδομένα, επιλέγουμε την κάτω γραμμή εκ των δύο και ακολουθούμε την 

διαδικασία μενού Εισαγωγή (Alt + Ω) - Γραμμές. (Αν θέλουμε να εισάγουμε πε
ρισσότερες από μία για να μην επαναλαμβάνουμε την διαδικασία πολλές φορές 
επιλέγουμε τόσες γραμμές όσες θέλουμε να εισάγουμε) και ακολουθούμε την δια
δικασία μενού Εισαγωγή (Alt + Ω) - Γραμμές. 

Ξ Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ρ Ί Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια 

| Û G» y Β § a y j. Κελιά Ι Σ A Si si u « 100% - SU | Û G» y Β § a y 
r ™ , . , i , 

Ι Σ A Si si u « SU 
r ™ , . , i , 

a os +,o ,ΰο 
W So ooo ,ΰο +,0 

ÌW iw Arial Greek ~ 10 - a os +,o ,ΰο 
W So ooo ,ΰο +,0 

ÌW iw ;::;::; - * ~ A ~ J a os +,o ,ΰο 
W So ooo ,ΰο +,0 

ÌW iw 

A7 ^J =| 10 A7 ^J =| 10 
Φύλλο εργασίας 

ÎÇ} Γοαψημα... 
Α | Β 

Φύλλο εργασίας 

ÎÇ} Γοαψημα... 
I F I G Ι H I I | J | 

1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

Φύλλο εργασίας 

ÎÇ} Γοαψημα... 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 150C" 
Αλλαγή σελίΰας 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 202C1 
Αλλαγή σελίΰας 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 202C1 

fi* Συνάρτηση,,. 

Όνομα • 
4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

fi* Συνάρτηση,,. 

Όνομα • 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 188C. 

fi* Συνάρτηση,,. 

Όνομα • 

6 ΜΑΙΟΣ 179C Ώ Σχόλιο 

U UTIMIUÌ I3DL 
ΟΥΛΙΟΣ 214C 

Εικόνα • 

Αντικείμενο,,. 

Α Υπερ-σύνοεοη,,. Ctrl+K 

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 167C 

Εικόνα • 

Αντικείμενο,,. 

Α Υπερ-σύνοεοη,,. Ctrl+K 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 220C 

Εικόνα • 

Αντικείμενο,,. 

Α Υπερ-σύνοεοη,,. Ctrl+K 

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 1300 

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟ Σ 1550 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1670 

14 ΪΎΝΟΛΟ 22140 

Αλλαγή πλάτους στήλης 

^ ^ χ τ α ν καταχωρούμε δεδομένα μέσα σε ένα κελί και τα δεδομένα μας είναι 
^ J f μεγαλύτερα από το πλάτος της στήλης μας, τότε θα παρατηρήσετε ότι 

καταλαμβάνει εικονικό χώρο και από το διπλανό κελί. Έχουμε όμως την δυνατό
τητα της αλλαγής του πλάτους της στήλης. 

Πρώτος τρόπος. Τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στην διαχωριστική 
γραμμή της στήλης που θέλουμε να αλλάξουμε το πλάτος της, με την επομένη 
στήλη. Ο δείκτης αλλάζει σχήμα και γίνεται διπλό βέλος δείχνοντας δεξιά και αρι
στερά. Πατάμε το πλήκτρο του ποντικού και το σύρουμε όσο χρειάζεται να μεγα
λώσουμε ή να μικρύνουμε το πλάτος της στήλης. 

-i 

.. — ta ι> HCTOSO π txcei -1IPUTI IUAUI I Z M U Z 

P I Αρχείο Επεξεργασία ΠροΡολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια 

j Q s i B i s a y j Î f e e ^ | " ^ ' | l £ / - f t l ï l | ( i l 4 t ®~ j Q s i B i s a y j Î f e e ^ | " ^ ' | l £ / - f t l ï l | ( i l 4 t 100% - ®~ 
Arial Greek » 10 ~ Β ι y f H g 

FQJ OS +,υ ,υυ 
=Γ1^ /ο 000 ,οΰ +,0 ll+

l 
"IM

I 
ll+

l 
"IM

I 

Ώ - <5i - A_ » 1 

Q4 -»Ι =1 Πλάτος: 11,14 (S3 pixels) | 

Α Β *|+ C | D Ε F G Η I J 

1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 ; 

3 ΦΕΒΡ 3ΥΑΡΙΟΣ 2020 

4 |ΜΑΡΤ ΟΣ 2470 

5 ΑΠΡΙΛ ΟΣ 1880 

e ΜΑΙΟΣ 1790 

7 ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1670 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

11 ΟΚΤΩ 3ΡΙ05 1300 
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Δεύτερος τρόπος. Μενού Μορφή (Alt + M) - Στήλη - Πλάτος στο πλαίσιο δια
λόγου που εμφανίζεται πληκτρολογούμε τον επιθυμητό αριθμό και πατάμε OK. 

Τρίτος τρόπος. Για να μορφοποιήσουμε αυτό
ματα το πλάτος μιας στήλης τοποθετούμε τον 
δείκτη του ποντικιού στην διαχωριστική γραμμή της στήλης που θέλουμε να αλ
λάξουμε το πλάτος της, με την επομένη στήλη. Ο δείκτης αλλάζει σχήμα, γίνεται 
διπλό βέλος και πατάμε διπλό κλικ με το ποντίκι μας. 

Ξ Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Q Αρχείο Επεξεργασία Πρ,οβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια 

ID κ: Ξ rì # Β ι ν" λ ste m<? " ^ e ^ . Σ fit ni ni U ft 100% T ( 3 „ 

Β I U m m m g Γο3 ay +j0 ,00 
ï ^ Λ 000 ,00 +,0 ΐ ^ ΐ ^ Arial Greek τ 10 τ Β I U m m m g Γο3 ay +j0 ,00 
ï ^ Λ 000 ,00 +,0 ΐ ^ ΐ ^ m T d i -r A „ 1 

Β2 zi = I 1500 
Α Β *| V c D E F G H 1 J 

1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 1 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
E ΜΑΙΟΣ 1790 

7 ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

-i 

Τέταρτος τρόπος. Για να μορφοποιήσουμε αυτόματα το πλάτος πολλών στη
λών επιλέγουμε τις στήλες και τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού στην διαχω
ριστική γραμμή μιας από όλες τις στήλες που επιλέξαμε. Ο δείκτης αλλάζει σχή
μα, γίνεται διπλό βέλος και πατάμε διπλό κλικ με το ποντίκι μας. 

Ξ Microsoft Excel ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

I P ! Αρχείο Επεξεργασία ΠροΡολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια 

D c i B i s a y &5teim<? ^ ~ ^ . %, Σ A ni Α! , D c i B i s a y &5teim<? ^ ~ ^ . %, Σ A ni Α! H ft 100% „ g , 

Β I U m = == ϋ Γ53 os +j0 ,00 
Έ&τ so οοο ,00 +_,0 ΊΜ

Γ 

Arial Greek ~ 10 * Β I U m = == ϋ Γ53 os +j0 ,00 
Έ&τ so οοο ,00 +_,0 ΊΜ

Γ 

zi - a< » A_ » j 
A1 ^ J = ΜΗΝΕΣ 

K ^ E^HjIHS Ε F G H 1 J 

1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟί ΙΑ ' 
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 2 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

2 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

2 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

2 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

2 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

2 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

2 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1870 
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Αλλαγή ύψους γραμμής 

Πρώτος τρόπος. Τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού στην διαχωριστική 
γραμμή της γραμμής που θέλουμε να αλλάξουμε το ύψος της, με την επομένη 
γραμμή. Ο δείκτης αλλάζει σχήμα, γίνεται διπλό βέλος δείχνοντας πάνω και κά
τω. Πατάμε το πλήκτρο του ποντικού και το σύρουμε όσο χρειάζεται να μεγαλώ
σουμε ή να μικρύνουμε το ύψος της γραμμής. 

Δεύτερος τρόπος. Μενού Μορφή (Alt + Μ) - Γραμμή -Ύψος στο πλαίσιο δια
λόγου που θα εμφανιστεί θα πληκτρολογήσουμε τον επιθυμητό αριθμό και πατά
με OK. 

-i 

Τρίτος τρόπος. Για να μορφοποιήσουμε αυ
τόματα το ύψος μιας γραμμής τοποθετούμε 
τον δείκτη του ποντικιού στην διαχωριστική 
γραμμή, της γραμμής που θέλουμε να αλλά
ξουμε το ύψος της, με την επομένη γραμμή. Ο δείκτης αλλάζει σχήμα, γίνεται δι
πλό βέλος και πατάμε διπλό κλικ με το ποντίκι μας. 
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Τέταρτος τρόπος. Για να μορφοποιήσουμε αυτόματα το πλάτος πολλών γραμ
μών επιλέγουμε τις γραμμές. Τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού στην διαχω
ριστική γραμμή μιας από όλες τις γραμμές που επιλέξαμε. Ο δείκτης αλλάζει σχή
μα, γίνεται διπλό βέλος και πατάμε διπλό κλικ με το ποντίκι μας. 

Αντιγραφή μετακίνηση κελιών 
Γϊ-Ία να αντιγράψουμε δεδομένα ενός κελιού ή μια περιοχής κελιών πρέπει 
J πρώτα να τα επιλέξουμε. Η επιλογή γίνεται πατώντας με το ποντίκι μας 

στο πρώτο επάνω αριστερά κελί της περιοχής και σύρουμε μέχρι το τελευταίο κά
τω δεξιά. Μια περιοχή φαίνεται ότι είναι επιλεγμένη όταν έχει χρώμα μαύρο. 

-i 

A3 = ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Α Β C D Ε F C 
1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΚ ]Σ 2 020 

470 4 ΜΑΡΤΙΟΣ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
ΜΑΙΟΣ 
i n v M i n v 

2 
020 
470 4 ΜΑΡΤΙΟΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
ΜΑΙΟΣ 
i n v M i n v 

1880 
1790 

4 ΜΑΡΤΙΟΣ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
ΜΑΙΟΣ 
i n v M i n v 

1880 
1790 

4 ΜΑΡΤΙΟΣ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
ΜΑΙΟΣ 
i n v M i n v r ^ l qfTi 

Αντιγραφή 

Για να αντιγράψουμε ένα ή περισσότε
ρα κελιά επιλέγουμε το κελί ή την πε

ριοχή που θέλουμε να αντιγράψουμε. 

Πατάμε Αντιγραφή στο κουμπί των γραμ
μών εντολών ή με την διαδικασία μενού Επε
ξεργασία (Ált + Ε) - Αντιγραφή. 

Πάμε στο κελί ή στην αρχή της περιοχής 
που θέλουμε να αντιγραφούν τα δεδομένα 
μας και πατάμε Επικόλληση στο κουμπί των 
γραμμών εντολών ή με την διαδικασία μενού 
Επεξεργασία (Ált + Ε) - Επικόλληση. 

Ε Microsoft Excel ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

P I Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργ 

\2\ Οζ? ΡΒ 'αίρεσηί ~) -~) -

| Arial Greek ^ Αποκοπή Ctrl+X 

~) -

θ Αγγλιι J HHBaaim^e 

) ) ) 
1 "• Απαλοιφή • 

) 

2 ΙΑΝΟ; , ή 

) 

3 Φ Ε Β Ρ Δ^αωήωύλλου 

) 

4 
ώ Π ρ | Λ Μετακίνηση ή αντιγραφή φύλλου... 

) 

5 ώ Π ρ | Λ Μετακίνηση ή αντιγραφή φύλλου... 

) 

5 

Μ Α Ι Ο ΐ | 4 Εύβεση,,, Qrl+F 
ΙΟΥΝΚ trjàp ^ ^ 

) 

7 
Μ Α Ι Ο ΐ | 4 Εύβεση,,, Qrl+F 
ΙΟΥΝΚ trjàp ^ ^ 

) 

Β ΙΟΥΛΚ ~ ' ' 

) ) 
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Αντιγραφή με συμπλήρωση 

Για να αντιγράψουμε το περιεχόμενο ενός κελιού προς συνεχόμενα κελιά κά
τω, πάνω, δεξιά ή αριστερά τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικού μας στην κου
κίδα που υπάρχει στην κάτω δεξιά γωνία του κελιού. Ο δείκτης μας γίνεται λεπτός 
σταυρός χρώματος μαύρου. Πατάμε και σύρουμε μέχρι το κελί που θέλουμε να 
αντιγράψουμε ανάλογα κάτω, πάνω, δεξιά ή αριστερά . 

Mj Αρχείο Επεξεργασία ΠροΡολή Εισαγ 

i D c f B S i t à 7 λ Hi 

Β J Arial Greek τ 10 ^ Β J 

Ι© Αγγλικά -> Ελληνικά •* Q 2)ί& 
Α1 Η = Ι Vellum 

Ι Α Β c 
Ι Vellum 
2 Γ 

3 
4 

_ £ _ 

JÇ] Αρχείο Επε εργασία Προβολή Εισα^ 

] • & α & § a y A % 

Β J Arial Greek - 10 - Β J Β J 

Ιθ Ιθ Αγγλικά -> Ελληνικά - IjJ I g Ιθ 
Α1 ZÌ = I Vellum 

Α Β c 
Ι Vellum 
2 2 

4 r 4 r r 

Μεταφορά 

Είναι ίδια με την διαδικασία της αντιγραφής, αντί να επιλέξουμε Αντιγραφή πα
τάμε Αποκοπή. 

Αντιγραφή από φύλλο σε φύλλο 

Για να αντιγράψουμε ένα ή περισσότερα κελιά, σε κελί ή περιοχή άλλου φύλ
λου επιλέγουμε το κελί ή την περιοχή που θέλουμε να αντιγράψουμε. 

Πατάμε Αντιγραφή στο κουμπί των γραμμών εντολών ή με την διαδικασία με
νού Επεξεργασία (Ált + Ε) - Αντιγραφή. 

Πάμε στο φύλλο και στο κελί ή στην αρχή της περιοχής που θέλουμε να αντι
γραφούν τα δεδομένα μας και πατάμε Επικόλληση στο κουμπί των γραμμών 
εντολών ή με την διαδικασία μενού Επεξεργασία (Ált + Ε) - Επικόλληση. 

-i 
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Ξ Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

I P 1 Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια 

|D & Η â | # a ^ & Ha (Β <? Ό τ %. Σ ,Α n i Α Ι m[^ioo% T ^ » 
Arial Greek τ 10 τ [ ? / y |»Ρ"« Ξ Γο3 t v +,0 ,00 

«F Λ ΰ00 ,00 + ,0 

ll +
 l 

'T
U

' 
ll +

 l 

'T
ir f| -r φΐ τ ^ T I 

θ a ig Ο θ Αγγλικά-> Ελληνικά • ^ a ig Ο 
Α1 zi = | ΜΗΝΕΣ 

Α | Β C D Ε F G H I J Κ 

1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙ 1500 
ΦΕΒΡΟΥ/ 2020 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
ΜΑΙΟΣ 1790 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
ΑΥΓΟΥΣΤ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒ 2200 
n i y r n P D i i n n n 

ΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙ 1500 
ΦΕΒΡΟΥ/ 2020 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
ΜΑΙΟΣ 1790 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
ΑΥΓΟΥΣΤ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒ 2200 
n i y r n P D i i n n n 

ΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙ 1500 
ΦΕΒΡΟΥ/ 2020 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
ΜΑΙΟΣ 1790 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
ΑΥΓΟΥΣΤ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒ 2200 
n i y r n P D i i n n n 

ΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙ 1500 
ΦΕΒΡΟΥ/ 2020 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
ΜΑΙΟΣ 1790 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
ΑΥΓΟΥΣΤ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒ 2200 
n i y r n P D i i n n n 

ΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙ 1500 
ΦΕΒΡΟΥ/ 2020 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
ΜΑΙΟΣ 1790 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
ΑΥΓΟΥΣΤ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒ 2200 
n i y r n P D i i n n n 

ΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙ 1500 
ΦΕΒΡΟΥ/ 2020 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
ΜΑΙΟΣ 1790 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
ΑΥΓΟΥΣΤ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒ 2200 
n i y r n P D i i n n n 

ΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙ 1500 
ΦΕΒΡΟΥ/ 2020 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
ΜΑΙΟΣ 1790 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
ΑΥΓΟΥΣΤ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒ 2200 
n i y r n P D i i n n n 

ΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙ 1500 
ΦΕΒΡΟΥ/ 2020 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
ΜΑΙΟΣ 1790 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
ΑΥΓΟΥΣΤ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒ 2200 
n i y r n P D i i n n n 

ΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙ 1500 
ΦΕΒΡΟΥ/ 2020 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
ΜΑΙΟΣ 1790 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
ΑΥΓΟΥΣΤ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒ 2200 
n i y r n P D i i n n n 

ΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙ 1500 
ΦΕΒΡΟΥ/ 2020 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
ΜΑΙΟΣ 1790 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
ΑΥΓΟΥΣΤ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒ 2200 
n i y r n P D i i n n n 

Ειδική Επικόλληση 

Για να αντιγράψουμε μόνο τους τύπους ή τις τιμές των κελιών χωρίς την 
μορφοποίηση τους, είναι η ίδια διαδικασία, αντί για επικόλληση επιλέγου

με Ειδική επικόλληση από το μενού Επεξεργασία (Ált + Ε) - Ειδική Επικόλληση 
και στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί επιλέγου ανάλογα. 

Ταξινόμηση δεδομένων 
ιταν ταξινομούμε μία λίστα του φύλλου εργασίας μας, αναδιατάσσονται 
'οι γραμμές σύμφωνα με τα περιεχόμενα της στήλης ή των στηλών, βάσει 

των οποίων θα γίνει η ταξινόμηση. 

Η ταξινόμηση γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

Πρώτος τρόπος. Υποχρεωτικά πρέπει να βρισκόμαστε σε ένα κελί της λίστας 
που πρόκειται να ταξινομήσουμε. 

Μενού Δεδομένα (Alt +Δ) - Ταξινόμηση στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφα
νιστεί επιλέγουμε την στήλη ή τις στήλες βάσει των οποίων θέλουμε να ταξινομή
σουμε τη λίστα μας. Δηλώνουμε τη μορφή ταξινόμησης (αύξουσα ή φθίνουσα) 
καθώς επίσης αν υπάρχει γραμμή κεφαλίδων ή όχι και πατάμε OK. 

-i 
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ΓΤΓ-ΙίΤΤΐ 
Ταξινόμηση f X 

Ταξινόμηση κατά -Ταξινόμηση κατά -

(* Αύξουσα 

Γ" Φθίνουσα • Η 
(* Αύξουσα 

Γ" Φθίνουσα 

• α Τ 0 

(* Αύξουσα 

Γ" Φθίνουσα 

(* Αύξουσα 

C Φθίνουσα 
I J (* Αύξουσα 

C Φθίνουσα 

(* Αύξουσα 

C Φθίνουσα 

(* Αύξουσα 

C Φθίνουσα 
I J (* Αύξουσα 

C Φθίνουσα 

(* Αύξουσα 

C Φθίνουσα 

(* Υπάρχει ϊραμμή κεφαΧ 

Επιλογές.,. | 

5ων (~ Δεν υπάρχει γραμμή κεφαλίδων (* Υπάρχει ϊραμμή κεφαΧ 

Επιλογές.,. | OK Άκυρο 

(* Υπάρχει ϊραμμή κεφαΧ 

Επιλογές.,. | 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Δεύτερος τρόπος. Εαν έχουμε προηγουμένως ταξινομήσει μια λίστα στο ίδιο 
φύλλο εργασίας, το Excel χρησιμοποιεί τις ίδιες επιλογές ταξινόμησης, εκτός αν 
τις αλλάξουμε. Η Ταξινόμηση γραμμών σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά με βάσει 
το περιεχόμενο μίας στήλης γίνεται με τα παρακάτω βήματα: 

Πατάμε σε ένα κελί της στήλης ως προς την οποία θέλουμε να κάνουμε την 
ταξινόμηση. 

Πατάμε στο κουμπί Αύξουσα ταξινόμηση ή Φθίνουσα ταξινόμηση 

Μορφοποίηση κελιών 

Αντιγραφή μορφών από μια περιοχή κελιών σε άλλη 

πιλέγουμε ένα κελί ή μια περιοχή κελιών που έχει τη μορφοποίηση που θέ
λουμε να αντιγράψουμε. 

Από τις γραμμές εργαλείων επιλέγουμε το Πινέλο μορφοποίησης. 

Επιλέγουμε το κελί ή την περιοχή στην οποία θέλουμε να αντιγράψουμε τη 
μορφοποίηση. 

-i 

U Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

JP1 Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή 

i D s i y i l i a ? - χ ί ΐ ß p ^ k 
Arial Greek τ 16 τ Β j U à£ = 

J© m J© Αγγλικά-> Ελληνικά •* [^ as m 
Α1 zi =| ΜΗΝΕΣ 

Α | Β c r 
1 ΜΗΝΕΣ j ΈΣΟΔΑ 
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 2 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1Β80 

e ΜΑΙΟΣ 1790 

7 ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

S!Microsoft Excel- ΓΙΡΟΫΠΟΛΟΓ Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΪ 

Jl^j Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ει Αρχείο Επεξεργασία Προβολή ΕισαΊ 

JD e i H â l ^ a ^ l * &α&\*Άν\ * * 
Β [ Τ J Arial Greek τ 16 τ Β il Greek τ 16 τ [ Τ J 

J Ü J© Αγγλικά-> Ελληνικά "• {£ J Ü Αγγλικά-> Ελληνικά "• [[_ a ÌÉ& 

A1 zi = | ΜΗΙ\ Β1 zi =|ΕΣΟΔ/ 

A Β Α Β 

ι | ΜΗΝΕΣ Eioiä^ ΜΗΝΕΣ ΞΣΟΔ4 • 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020. 
4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 18 30 

30 
50 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
6 ΜΑΙΟΣ 17 

30 
30 
50 

ΜΑΙΟΣ 1790 
7 ΙΟΥΝΙΟΣ 19 

30 
30 
50 ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

-θ-
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Αντιγραφή πλάτους στηλών 
"^πιλέγουμε την στήλη που επιθυμούμε να αντιγράψουμε το πλάτος της, 
^ π α τ ά μ ε στο κουμπί Πινέλο μορφοποίησης και στη συνέχεια πατάμε στην 

επικεφαλίδα της στήλης όπου επιθυμούμε να αντιγράψουμε το πλάτος. 

Εάν ορισμένα δεδομένα δεν είναι ορατά σε ένα κελί, μπορούμε να μειώσουμε 
το μέγεθος γραμματοσειράς των δεδομένων, ώστε να μην χρειάζεται να αλλά
ξουμε το πλάτος στήλης. 

Εμφάνιση πολλών γραμμών κειμένου μέσα σε κελί 

(Αναδίπλωση κειμένου) 

Επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να μορφοποιήσουμε. 

Στο μενού Μορφή -Κελιά, επιλέγουμε την καρτέλα Στοίχιση. 

Στην περιοχή Έλεγχος κειμένου, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Αναδίπλωση 
κειμένου. 

-i 

Εάν ορισμένα δεδομένα δεν φαίνο
νται καλά μέσα στο κελί, μπορούμε να 
μειώσουμε το μέγεθος γραμματοσειράς 
των δεδομένων με την αυτόματη προ
σαρμογή, ώστε να μην χρειάζεται να αλ
λάξουμε το πλάτος της στήλης. 

Επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να 
μορφοποιήσουμε. 

Στο μενού Μορφή - Κελιά, πατάμε 
στην καρτέλα Στοίχιση και επιλέγουμε 
το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσαρ
μογή. 

Ε3 Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

§ j Αρχείο Επεξεργασία ΠροΡολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλείι 

ûB*H,â |sa5M*fc fc^ m <·• n 

| Β Ι Η Ρ"· m i Arial Greek τ io ^ | Β Ι Η Ρ"· m i 
S Αγγλικά -> Ελληνικά τ 1^ \ m lì) 

Β1 zi =|ΕΞΟΔΑΜΗΝΟΣ 

Α Β C D 

Ι ΜΗΝΕΣ 
ΕΞΟΔΑ 
ΜΗΝΟϊ 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 230 

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 250 

4 ΜΑΙΟΣ 300 

5 ΙΟΥΝΙΟΣ 400 
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 430 ö 
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 450 

-e-
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Συγχώνευση κελιών 

Πρώτος τρόπος. Επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να συγχωνεύσουμε. 

Πατάμε στο κουμπί συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο που βρίσκεται στις 
γραμμές εργαλείων. 

Δεύτερος τρόπος. Επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να συγχωνεύσουμε. 

Μενού Μορφή - Κελιά, πατάμε στην καρτέλα Στοίχιση 

Επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Συγχώνευση κελιών. 

Ε Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

_ ] Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Λεδομένα Παράθυρο 

D i * H t ì | # a ^ | x % e, ^ | « - « -1 % Σ f~ ni si 
- [ΊΓ / u \m[•"= m S1 % ™o M *î Arial Greek - 10 - [ΊΓ / u \m[•"= m S1 % ™o M *î 

Q Ι Αγγλικό -> Ελληνικό - (Q I g \S} 

Α1 Zi - I 
Α Ι Β c D E F G 

I 

2 

3 ί ϊ 
4 

5 

Β 

7 

Β 

9 

1Β 

11 

12 

Αλλαγή του χρώματος κειμένου 

Επιλέγουμε το κελί ή την περιοχή που θέλουμε να μορφοποιήσουμε. 

Για να προσθέσουμε ένα διαφορετικό χρώμα, πατάμε στο συνοδευτικό βέλος 
δεξιά στο κουμπί χρώμα γραμματοσειράς και στη συνέχεια επιλέγουμε σε ένα 
χρώμα της παλέτας. 

-θ-
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Εφαρμογή περιγράμματος σε κελιά 

Επιλέγουμε τα κελιά στα οποία θέ
λουμε να προσθέσουμε περιγράμμα
τα. 

Για να εφαρμόσουμε πρόσθετα 
στυλ περιγράμματος, πατάμε στο με
νού Μορφή -Κελιά και στη συνέχεια 
πάμε στην καρτέλα Περίγραμμα. Επι
λέγουμε το χρώμα της γραμμής, το 
στυλ της γραμμής και το περίγραμμα 
που επιθυμούμε να εφαρμόσουμε. 

Ε Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

_ ] Αρχείο Επεξεργασία Πβοβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Λεσομένα ΠαράΒυρο Βι 

] 0 ù i H r f i # & ^ Χ ^ ΰ 
Γραμμή ^ • 

Στήλη • 

Φύλλο κ 

Αυτόματη Μορφοηοίηοη,.. 

Μορφοηοίηση υηό όρους,,. 

USI | 
ι ι U 

Γραμμή ^ • 

Στήλη • 

Φύλλο κ 

Αυτόματη Μορφοηοίηοη,.. 

Μορφοηοίηση υηό όρους,,. 

+ .0 jOQ 

,0ο +,0 
Arial Greek - 10 ~ I ι ι U 

Γραμμή ^ • 

Στήλη • 

Φύλλο κ 

Αυτόματη Μορφοηοίηοη,.. 

Μορφοηοίηση υηό όρους,,. 

+ .0 jOQ 

,0ο +,0 

J % | Αγγλικό -> Ελληγικά . ft3 ϋ | © | 

Γραμμή ^ • 

Στήλη • 

Φύλλο κ 

Αυτόματη Μορφοηοίηοη,.. 

Μορφοηοίηση υηό όρους,,. 

A1 z\ = | ΜΗΝΕΣ 

Γραμμή ^ • 

Στήλη • 

Φύλλο κ 

Αυτόματη Μορφοηοίηοη,.. 

Μορφοηοίηση υηό όρους,,. 
A | Β C 

Γραμμή ^ • 

Στήλη • 

Φύλλο κ 

Αυτόματη Μορφοηοίηοη,.. 

Μορφοηοίηση υηό όρους,,. Ι 
1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

Γραμμή ^ • 

Στήλη • 

Φύλλο κ 

Αυτόματη Μορφοηοίηοη,.. 

Μορφοηοίηση υηό όρους,,. 

2 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

" 2 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

Ϊ 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

4 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

; 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

; 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

7 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

s 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

To" 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

To" 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 
I I 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 12 

ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1ΒΒ0 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1Β70 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

117 ζ\ -Ι 
Α Β C D Ε 

1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 
5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
6 ΜΑΙΟΣ 1790 
7 ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
Β ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1670 
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1670 
14 ΣΥΝΟΛΟ 22140 
15 

-i 

Μοτίβα 

Πρώτος τρόπος. Επιλέγουμε τα κελιά στα οποία επιθυμούμε να προσθέσουμε 
χρώμα. 

Για να προσθέσουμε χρώμα, πατάμε στο βέλος δίπλα στο κουμπί Χρώμα γεμί
σματος και στη συνέχεια επιλέγουμε ένα χρώμα της παλέτας. 

Ε Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ mix 
Ρ ] Αρχείο Επεξεργααίο Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια - l e i * 

ο &m&\m&v\& %t&^\^* ™*\%* f· ni "i 1 tt[«100% - 5> -
ι τ TT = = : Ξ = Ξ FF3 räa ο/ +,0 ,00 Ι ϊ'= +s 
i ί U Ξ - |-=- - Ξ Ε£3 ^ Λ » οοο ,οο +,ο =Γ- =--- ffl'ì Arial Greek τ 10 Τ || I ι τ TT = = : Ξ = Ξ FF3 räa ο/ +,0 ,00 Ι ϊ'= +s 
i ί U Ξ - |-=- - Ξ Ε£3 ^ Λ » οοο ,οο +,ο =Γ- =--- ffl'ì ' A ~ T 

Q Ι Αγγλικά -> Ελληνικό - ID S§ \2) • 
1 

Q Ι Αγγλικά -> Ελληνικό - ID S§ \2) 
Γ 1 

Α1 zi = Ι ΜΗΝΕΣ 
1 

Α Ι Β c D Ε F G 

!•••••• 
I D D I I I I D 
I D D D D I I D 

κ 
I ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

!•••••• 
I D D I I I I D 
I D D D D I I D 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

1500 I !•••••• 
I D D I I I I D 
I D D D D I I D 

3 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 • 

!•••••• 
I D D I I I I D 
I D D D D I I D 

3 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 I 

!•••••• 
I D D I I I I D 
I D D D D I I D 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 
6 ΜΑΙΟΣ 1790 
7 ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
6 ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

Δεύτερος τρόπος. Μενού Μορφή - Κελιά, καρτέλα Μοτίβα, στη συνέχεια επι
λέγουμε ένα χρώμα της παλέτας και πατάμε OK. 

-θ-
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Καθορισμός δεκαδικών ψηφίων σε έναν αριθμό 
πορούμε επίσης να καθορί-

Ισουμε των αριθμό των δεκαδι
κών ψηφίων σε μια μορφή αριθμού. 

Μενού Μορφή - Κελιά, καρτέλα 
Αριθμός. Στη λίστα Κατηγορία, επιλέ
γουμε την μορφή που θέλουμε απο τις 
επιλογές Νομισματική, Λογιστική, Πο
σοστό ή Επιστημονική. Στο πλαίσιο 
Πλήθος δεκαδικών ψηφίων, βάζουμε 
τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που 
επιθυμούμε να εμφανίζονται. 

5 Microsoft Excel ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ! 

_ ] Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Β< 

] Q r * H r t ì | # a y | X % ß -01 « - « - | % Σ /. diu 
] Arial Greek - 10 - | Β I 0 | = S = Ü @ % „„„ täo ί™ 

J θ Ι Α« λ ι ι ( ά -> Ε»η««ό - ΙΏ Eg Ι ΙΐΙ I 
Β2 J = 1500 

A Β | C D Ε F 
1 | ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500,00 

î ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

2020,00 

2470,00 

1000,00 

1790,00 

1950,00 

2140,00 

1070,00 

2200,00 

1300,00 

1550.00 

î ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

2020,00 

2470,00 

1000,00 

1790,00 

1950,00 

2140,00 

1070,00 

2200,00 

1300,00 

1550.00 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

2020,00 

2470,00 

1000,00 

1790,00 

1950,00 

2140,00 

1070,00 

2200,00 

1300,00 

1550.00 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

2020,00 

2470,00 

1000,00 

1790,00 

1950,00 

2140,00 

1070,00 

2200,00 

1300,00 

1550.00 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

2020,00 

2470,00 

1000,00 

1790,00 

1950,00 

2140,00 

1070,00 

2200,00 

1300,00 

1550.00 

Ö 

IO 
II 
12 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2020,00 

2470,00 

1000,00 

1790,00 

1950,00 

2140,00 

1070,00 

2200,00 

1300,00 

1550.00 

IO 

II 
12 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2020,00 

2470,00 

1000,00 

1790,00 

1950,00 

2140,00 

1070,00 

2200,00 

1300,00 

1550.00 

IO 

II 
12 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2020,00 

2470,00 

1000,00 

1790,00 

1950,00 

2140,00 

1070,00 

2200,00 

1300,00 

1550.00 

IO 

II 
12 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2020,00 

2470,00 

1000,00 

1790,00 

1950,00 

2140,00 

1070,00 

2200,00 

1300,00 

1550.00 

IO 

II 
12 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2020,00 

2470,00 

1000,00 

1790,00 

1950,00 

2140,00 

1070,00 

2200,00 

1300,00 

1550.00 

-i 

Εμφάνιση αριθμών ως κλασμάτων 

πιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να μορφοποιήσουμε. 

Μενού Μορφή, επιλογή Κελιά, καρτέλα Αριθμός. 

Στη λίστα Κατηγορία, πατάμε στην επιλογή Κλάσμα και επιλέγουμε τον τύπο 
κλάσματος που επιθυμούμε. 

ΠΡΟΫΠΟΑ( ΙΓΙΪΜΟΪ ΙΓΙΪΜΟΪ 

_ ] Αρχείο Επεξεργασία Πρ_οβοΧή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Ε< 

D ία- Η Β m OL φ ι χ % ^^'^^m^msssm USI | 
Ι Arial Greek - 10 - Ι Β I U 

Γραμμή 

Στήϊνη 

Φύλλο 

Αυτόματη Μορφαποίηατ 

Μορφοποίηση υπό όρου 

+ .0 ,00 
,0ο +,0 

Μ\®\ 

Γραμμή 

Στήϊνη 

Φύλλο 

Αυτόματη Μορφαποίηατ 

Μορφοποίηση υπό όρου 

] θ Αγγλικό -> ΕλΧηγικά ' Cui Μ\®\ 

Γραμμή 

Στήϊνη 

Φύλλο 

Αυτόματη Μορφαποίηατ 

Μορφοποίηση υπό όρου 

Β2 ^] = | 1500 

Γραμμή 

Στήϊνη 

Φύλλο 

Αυτόματη Μορφαποίηατ 

Μορφοποίηση υπό όρου 
Α Β I C 

Γραμμή 

Στήϊνη 

Φύλλο 

Αυτόματη Μορφαποίηατ 

Μορφοποίηση υπό όρου 
1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

Γραμμή 

Στήϊνη 

Φύλλο 

Αυτόματη Μορφαποίηατ 

Μορφοποίηση υπό όρου 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1500 

Γραμμή 

Στήϊνη 

Φύλλο 

Αυτόματη Μορφαποίηατ 

Μορφοποίηση υπό όρου 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

2470 

1330 

1Β70 

2200 

1300 

1550 

4 ΜΑΡΤΙΟΣ 

2020 

2470 

1330 

1Β70 

2200 

1300 

1550 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

2020 

2470 

1330 

1Β70 

2200 

1300 

1550 

5 
ΜΑΙΟΣ 

2020 

2470 

1330 

1Β70 

2200 

1300 

1550 

5 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

2020 

2470 

1330 

1Β70 

2200 

1300 

1550 

I I 
12 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

2020 

2470 

1330 

1Β70 

2200 

1300 

1550 

I I 
12 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2020 

2470 

1330 

1Β70 

2200 

1300 

1550 

I I 
12 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2020 

2470 

1330 

1Β70 

2200 

1300 

1550 

I I 
12 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2020 

2470 

1330 

1Β70 

2200 

1300 

1550 

I I 
12 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2020 

2470 

1330 

1Β70 

2200 

1300 

1550 

-θ-
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Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστών 

Επιλέγουμε τα κελιά που επιθυμού
με να μορφοποιήσουμε. 

Μενού Μορφή, επιλογή Κελιά, καρ
τέλα Αριθμός. 

Στη λίστα Κατηγορία, πατάμε στην 
επιλογή Ποσοστό. 

1 Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βι 

• o * H t ì | # a ^ | * f t i ^ B ^ ^ ^ E s m Μ ί ί| 
+ .0 ,00 
,ΰο +,0 

Μ ί ί| 
+ .0 ,00 
,ΰο +,0 

Arial Greek τ IG " Β I U 
Στήλη * 

Φύλλο • 

Αυτόματη Μορφοποίηση.,, 

Μορφοποίηση υπό όρους... 

Μ ί ί| 
+ .0 ,00 
,ΰο +,0 

ϋΐΘ 
Στήλη * 

Φύλλο • 

Αυτόματη Μορφοποίηση.,, 

Μορφοποίηση υπό όρους... 

θ Αγγλικά -> Ελληνικό - IjJ ϋΐΘ 
Στήλη * 

Φύλλο • 

Αυτόματη Μορφοποίηση.,, 

Μορφοποίηση υπό όρους... 

Β2 zi I 1500 

Στήλη * 

Φύλλο • 

Αυτόματη Μορφοποίηση.,, 

Μορφοποίηση υπό όρους... 
Α Β Ι C 

Στήλη * 

Φύλλο • 

Αυτόματη Μορφοποίηση.,, 

Μορφοποίηση υπό όρους... 
1 ΜΗΝΕΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

ΕΣΟΔΑ 

1500 

Στήλη * 

Φύλλο • 

Αυτόματη Μορφοποίηση.,, 

Μορφοποίηση υπό όρους... 

Τ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

2020 

2470 

Τ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

2020 

2470 

Τ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

2020 

2470 

E Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

_ ] Αρχεία Επεξεργασία Πρ,οβοΧή Εισαγωγή ΜορφΓ • . 1 _ .• -•_ . '...μ .1 Π ΐ ..IH..,.. •.•.-, Η 

jQc iBt ì s a ^ | j t % e ^ « - η -1 % Σ τ. si si Ι u 
Ο | Ε 

= = E9 r a i y *J1 ,00 *j = = K3 ^ Λ> ooo .oo +,o =• I Ariel Greek τ 10 - Β 1 Ο | Ε 
= = E9 r a i y *J1 ,00 *j = = K3 ^ Λ> ooo .oo +,o =• 

ΘΙ Q Αγγλικά -> Ελληνικά - ΐβ | ( | Ι ΘΙ 
Β2 zi =|150000% 

Α Β | C D E F 

1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 150000% 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 202000% 

247000% 

100000% 

179000% 

195000% 

214000% 

1Β7000% 

220000% 

130000% 

155000% 

167000% 

* 
4 ΜΑΡΤΙΟΣ 

202000% 

247000% 

100000% 

179000% 

195000% 

214000% 

1Β7000% 

220000% 

130000% 

155000% 

167000% 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

202000% 

247000% 

100000% 

179000% 

195000% 

214000% 

1Β7000% 

220000% 

130000% 

155000% 

167000% 

6 ΜΑΙΟΣ 

202000% 

247000% 

100000% 

179000% 

195000% 

214000% 

1Β7000% 

220000% 

130000% 

155000% 

167000% 

7 ΙΟΥΝΙΟΣ 

202000% 

247000% 

100000% 

179000% 

195000% 

214000% 

1Β7000% 

220000% 

130000% 

155000% 

167000% 

8 ΙΟΥΛΙΟΣ 

202000% 

247000% 

100000% 

179000% 

195000% 

214000% 

1Β7000% 

220000% 

130000% 

155000% 

167000% 

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

202000% 

247000% 

100000% 

179000% 

195000% 

214000% 

1Β7000% 

220000% 

130000% 

155000% 

167000% 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

202000% 

247000% 

100000% 

179000% 

195000% 

214000% 

1Β7000% 

220000% 

130000% 

155000% 

167000% 

I I ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

202000% 

247000% 

100000% 

179000% 

195000% 

214000% 

1Β7000% 

220000% 

130000% 

155000% 

167000% 
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

202000% 

247000% 

100000% 

179000% 

195000% 

214000% 

1Β7000% 

220000% 

130000% 

155000% 

167000% I Î ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

202000% 

247000% 

100000% 

179000% 

195000% 

214000% 

1Β7000% 

220000% 

130000% 

155000% 

167000% 

Προσθήκη ή κατάργηση νομισματικού συμβόλου 

• Επιλέγουμε τα κελιά που επιθυμούμε να μορφοποιήσουμε. 

• Μενού Μορφή, επιλογή Κελιά, καρτέλα Αριθμός. 

• τη λίστα Κατηγορία, πατάμε στην επιλογή Νομισματική. 

• Στη λίστα Σύμβολο επιλέγουμε ένα νομισματικό σύμβολο. Για να καταργή
σουμε ένα νομισματικό σύμβολο, πατάμε στην επιλογή Κανένα. 

• Για να προσθέσουμε γρήγορα το προεπιλεγμένο νομισματικό σύμβολο, 
επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να μορφοποιήσουμε και πατάμε στο κουμπί Νο
μισματική μονάδα που βρίσκεται στις γραμμές εργαλείων. 

-i 

Μορφοποίηση ημερομηνίας 

• Επιλέγουμε τα κελιά που επιθυμούμε να μορφοποιήσουμε. 

• Μενού Μορφή, επιλογή Κελιά, καρτέλα Αριθμός. 

• Στη λίστα Κατηγορία, πατάμε στην επιλογή Ημερομηνία και στη συνέχεια 
επιλέγουμε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσουμε. 

-θ-
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Κεφαλίδες & υποσέλιδα 

Εισαγωγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου 

Μενού Προβολή-Κεφαλίδα και υποσέλιδο. 

Πατάμε στο κουμπί Προσαρμογή κεφαλίδας ή Προσαρμογή υποσέλιδου. 

Πληκτρολογούμε το κείμενο στο πλαίσιο Αριστερό τμήμα, Κεντρικό τμήμα ή 
Δεξιό τμήμα (είτε σταθερές πληροφορίες π.χ το όνομα μας, είτε μεταβλητές που 
υπολογίζονται αυτόματα από το Excel π.χ. τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, αριθ
μοί σελίδων, όνομα αρχείου κ.α.) και πατάμε OK. 

Ε Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [ 

I P ] Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθεια _ \θ \ Χ | 

JD Q * H t ì , # [ H Κανονική 

UÀ Προεπισκόπηοη αλλαγών σελίοας 
Ι % Σ fi. SÌ SÌ α %ιοο% - m -

Arial Greek 

H Κανονική 

UÀ Προεπισκόπηοη αλλαγών σελίοας 
Β % „„ο M 4°S | tW ÏW | ffl - * - A , ,| 

Γραμμές εργαλείων • 

Β % „„ο M 4°S | tW ÏW | ffl - * - A , ,| 
Γραμμές εργαλείων • 

J© Αγγλικά -> Ελληγικι 
Γραμμές εργαλείων • 

A2 zi 
•s Γραμμή τύπων 

ν Γραμμή κατάστασης 
Α 

•s Γραμμή τύπων 

ν Γραμμή κατάστασης 
E F G H I J 

1 ΜΗΝΕΣ 1 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ~~ 
4 ΜΑΡΤΙΟΣ Προσαρμοσμένες προβολές... 

S Πλήρης οθόνη 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Προσαρμοσμένες προβολές... 

S Πλήρης οθόνη 

6 ΜΑΙΟΣ Ζουμ,,, 
7 ΙΟΥΝΙΟΣ 

Ζουμ,,, 
7 ΙΟΥΝΙΟΣ 

8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

q Δ Υ Γ η γ τ τ η τ 1Ρ7Π 

-i 

Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα εμφανίζονται μόνον όταν εκτελέσουμε τπροε-
πισκόπηση εκτύπωσης ή εκτύπωση. 

•134* 

-θ-
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Αλλαγή γραμματοσειράς στο κείμενο κεφαλίδας ή υποσέλιδου 

Μενού Προβολή-Κεφαλίδα και υποσέλιδο. 

Πατάμε στο κουμπί Προσαρμογή κεφαλίδας ή Προσαρμογή υποσέλιδου. 

Επιλέγουμε το κείμενο στο πλαίσιο Αριστερό τμήμα, Κεντρικό τμήμα ή Δεξιό 
τμήμα, πατάμε στο κουμπί Γραμματοσειρά και κάνουμε τις ρυθμίσεις που επιθυ
μούμε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα της γραμματοσειράς 
του κειμένου κεφαλίδας ή υποσέλιδου. 

Τα κουμπιά ρυθμίσεων και προσθήκης μεταβλητών στην κεφαλίδα 

και υποσέλιδο 

Ρυθμίσεις Γραμματοσειράς 

Σελίδα 

Πλήθος σελίδων 

Τρέχουσα ημερομηνία 

Τρέχουσα ώρα 

Όνομα φακέλου και αρχείου 

Όνομα αρχείου 

Όνομα φύλλου εργασίας 

Εισαγωγή εικόνας 

Μορφοποίηση εικόνας 

Μαθηματικοί υπολογισμοί 
^ Γ ^ ν α από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού φύλλου, σε σύ-

[Ξγκριση με το χειρογραφικό τρόπο είναι ότι, επιτυγχάνει με ακρίβεια και 
ταχύτητα τους μαθηματικούς υπολογισμούς. 

Εκτελεί τις πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης 
χρησιμοποιώντας τους τύπους. Οι τύποι περιέχουν δύο είδη πληροφοριών: Τις 
πράξεις που θα γίνουν (+, - , *, / ) και τους αριθμούς ή τα κελιά επί των οποίων 
θα γίνουν. 

Για να δηλώσουμε στο Excel ότι αυτό που θα καταχωρήσουμε στο κελί είναι 
ένας τύπος και ότι πρέπει 
να τον υπολογίσει αρκεί να 
ξεκινήσουμε με το σύμβο
λο = (ίσον). 

Οι τύποι που αναφέρο
νται κατευθείαν σε αριθ
μούς έχουν την μορφή: 

= 1 2 2 Υψωση στην δύναμη 

=25*2,7 Π ολλαπλασιασμός 

=28/7 Διαίρεση 

= 8 + 6 + 9 Πρόσθεση 

=78,32-28,63 Αφαίρεση 

=65+4*200 Σύνθετη πράξη 

Π 
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Όταν εκτελούμε πράξεις, το Excel ακολουθεί του κανόνες της αριθμητικής. 
Υπολογίζει πρώτα την ύψωση στην δύναμη, μετά τον πολλαπλασιασμό και την 
διαίρεση και στο τέλος την πρόσθεση και αφαίρεση. 

Συμβουλή: 

Αν εισάγουμε σε ένα κελί τον τύπο =65+4*200, το Excel θα τον διαβάσει ως 
=65+(4*200) 

Για να υπολογίσει πρώτα την πρόσθεση ή την αφαίρεση τότε πρέπει να προ
σθέσουμε παρενθέσεις σε αυτή την πράξη =(65+4)*200 

Οι πράξεις στις παρενθέσεις υπολογίζονται πρώτες. 

Όταν εισάγουμε έναν τύπο, ο τύπος μπορεί να περιέχει και διευθύνσεις κε
λιών που έχουν περιεχόμενο αριθμούς. Π.χ =Α1+(C8*200). 

Χρήση σχετικής και απόλυτης αναφοράς σε τύπους ή συναρτήσεις 

Ιια αναφορά προσδιορίζει ένα κελί ή μια περιοχή κελιών σε ένα φύλλο ερ
γασίας και δίνει στο Microsoft Excel πληροφορίες για τη θέση των τιμών 

που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε έναν τύπο. Με τις αναφορές, μπορείτε να χρη
σιμοποιήσετε σε έναν τύπο δεδομένα που βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα 
ενός φύλλου εργασίας ή να χρησιμοποιήσετε την τιμή από ένα κελί σε πολλούς 
τύπους. Μπορείτε επίσης να αναφερθείτε σε κελιά άλλων φύλλων, στο ίδιο ή σε 
άλλο βιβλίο εργασίας. Οι αναφορές σε κελιά άλλων βιβλίων εργασίας ονομάζο
νται συνδέσεις. 

Σχετικές αναφορές: Μια σχετική αναφορά κελιού σε έναν τύπο, όπως η Α1, 
βασίζεται στη σχετική θέση του κελιού που περιέχει τον τύπο και του κελιού στο 
οποίο παραπέμπει η αναφο-ρά. Εάν αλλάξει η θέση του κελιού που περιέχει τον 
τύπο, αλλάζει και η αναφορά. Εάν αντι-γράψετε τον τύπο σε αρκετές γραμμές ή 
στήλες, η αναφορά προσαρμόζεται αυτόματα. Από προεπιλογή, οι νέοι τύποι 
χρησιμοποιούν σχετικές αναφορές. Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε στο κελί Β3 
μια σχετική αναφορά από το κελί Β2, η αναφορά προσαρμόζεται αυτόματα από 
=Α1 σε =Α2. 

Αν υπάρχει σε κάποιο κελί ένας τύπος με σχετικές αναφορές (π.χ. ο τύπος 
=Α1+Α2+Α3 στο κελί Á4), όταν θα αντιγράψουμε τον τύπο σε κάποιο άλλο κελί 
(π.χ. στο Β4) θα γίνουν αυτό-ματα οι ανάλογες μετατροπές στον τύπο (θα αντι
γραφεί ο τύπος =Β1+Β2+Β3). 

Απόλυτες αναφορές: Μια απόλυτη αναφορά κελιού σε έναν τύπο, όπως η 
$Α$1, αναφέρεται πάντα σε ένα κελί που βρίσκεται σε συγκεκριμένη θέση. Εάν 
αλλάξει η θέση του κελιού που περιέχει τον τύπο, η απόλυτη αναφορά παραμέ
νει αμετάβλητη. Εάν αντιγράψετε τον τύπο σε αρκετές γραμμές ή στήλες, η από
λυτη αναφορά δεν προσαρμόζεται. Από προεπιλογή, οι νέοι τύποι χρησιμοποιούν 
σχετικές αναφορές, τις οποίες θα πρέπει να αλλάξετε σε απόλυτες. Για παρά
δειγμα, εάν αντιγράψετε στο κελί Β3 μια απόλυτη αναφορά από το κελί Β2, η ανα
φορά παραμένει ίδια και στα δύο κελιά, με τη μορφή $Α$1. 

Αν υπάρχει σε κάποιο κελί ένας τύπος με απόλυτες αναφορές (π.χ. ο τύπος 
=$Α$1+$Α$2+$Α$3 στο κελί Á4), όταν θα αντιγράψουμε τον τύπο σε κάποιο άλ
λο κελί (π.χ. στο Β4) θα αντιγραφεί ακριβώς ίδιος ο τύπος χωρίς μετατροπές (θα 
αντιγραφεί ο τύπος =$Α$1+$Α$2+$Α$3). 

-θ-
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Για να μετατραπεί μια σχετική σε μια απόλυτη αναφορά υπάρχουν δύο τρόποι. 

Πρώτος τρόπος. Επιλέγουμε το κελί στο οποίο υπάρχει ο τύπος και στη συνέ
χεια επι-λέγουμε την αναφορά. Πατώντας το πλήκτρο F4 η σχετική αναφορά στον 
τύπο αυτό μετατρέ-πεται σε απόλυτη. 

Δεύτερος τρόπος. Επιλέγουμε το κελί που στο οποίο υπάρχει ο τύπος. Όπου 
υπάρχει σχετική αναφορά, την οποία θέλουμε να μετατρέψουμε σε απόλυτη, πλη
κτρολογούμε πριν από το γράμμα της στήλης το σύμβολο $ και πριν από τον 
αριθμό της γραμμής επίσης το σύμβολο $. Η αναφορά μετατρέπεται έτσι σε από
λυτη. 

Μεικτές αναφορές: Μια μεικτή αναφορά περιλαμβάνει είτε μια απόλυτη στή
λη και μια σχε-τική γραμμή είτε μια απόλυτη γραμμή και μια σχετική στήλη. Οι 
απόλυτες αναφορές στηλών παίρνουν τη μορφή $Α1, $Β1 κ.λπ. Οι απόλυτες ανα
φορές γραμμών παίρνουν τη μορφή Α$1, Β$1 κ.λπ. Εάν αλλάξει η θέση του κελι
ού που περιέχει τον τύπο, η σχετική αναφορά αλλάζει, ενώ η απόλυτη αναφορά 
παραμένει αμετάβλητη. Εάν αντιγράψετε τον τύπο σε αρκετές γραμμές ή στήλες, 
η σχετική αναφορά προσαρμόζεται αυτόματα, ενώ η απόλυτη αναφορά δεν προ-
σαρ-μόζεται. Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε στο κελί Β3 μια μεικτή αναφορά 
από το κελί Α2, η αναφορά προσαρμόζεται από =Α$1 σε =Β$1. 

Συναρτήσεις 
"ηΡο Excel διαθέτει εκατοντάδες συναρτήσεις για να μας βοηθά να εκτελού-

J με εξειδικευμένους υπολογισμούς, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσου
με πολύπλοκους υπολογισμούς. Δηλαδή οι συναρτήσεις αποτελούν μια συντομο
γραφία ενός αντίστοιχου τύπου. 

Οι κατηγορίες των συναρτήσεων είναι: Οικονομικές, Ημερομηνίας και ώρας, 
Μαθηματικές και Τριγωνομετρικές, Στατιστικές, Αναζήτησης και Αναφοράς, 
Βάσης δεδομένων, Κειμένου, Λογικές και Πληροφοριών. Υπάρχουν και δύο βο
ηθητικές κατηγορίες η Τελευταία χρησιμοποιούμενη και Όλες. Π 

Σύνταξη των συναρτήσεων 
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη σύνταξη μιας συνάρτησης. Κατά κανόνα οι 

συναρτήσεις αποτελούνται απο δύο μέρη: Το πρώτο μέρος είναι το όνομα της 
συνάρτησης και το δεύτερο είναι το όρισμα. Το όρισμα περικλείεται σε παρενθέ
σεις. 

Παράδειγμα: =Suiî l (A6:C6) 

Ι \ 
Όνομα Όρισμα 

Μία συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα στις παρενθέσεις και περισσότε
ρα απο ένα ορίσματα, τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους με το ερωτιματικό(;). 

Παράδειγμα: = Sum(B6;C2;D3;E8;E9) 

/ 
Όνομα 

\ 
Περισσότερα ορίσματα με 
διαχωριστικό σύμβολο το 
ερωτιματικό 

fS7'/l 
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Επεξήγηση: Αυτό σημαίνει να γίνει η πρόσθεση για τις τιμές των κελιών 
B6,C2,D3 καθώς και για τις τιμές της περιοχής Ε8 έως Ε9. 

Οι συναρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνες τους ή μαζί με άλλες συ
ναρτήσεις. Όπως και στους τύπους έτσι και στις συναρτήσεις πρέπει να αρχίζουν 
με το = . 

Αν χρησιμοποιήσουμε την επικόλληση συνάρτησης από τις γραμμές εργα
λείων ή μενού Εισαγωγή-συνάρτηση δεν χρειάζεται το = (ίσον) διότι το Excel το 
τοποθετεί μόνο του. 

Για να επικολλήσουμε μια συνάρτηση με τον οδηγό, ακολουθούμε τα παρακά
τω βήματα: 

Μενού Εισαγωγή-συνάρτηση ή πατάμε στο κουμπί Επικόλληση συνάρ
τησης από τις γραμμές εργαλείων. 

Το παράθυρο επικόλληση συνάρτησης που εμφανίζεται έχει στο αριστε
ρό μέρος την κατηγορία συνάρτησης και πατώντας με το ποντίκι μας σε 
μία κατηγορία στο δεξί μέρος Όνομα συνάρτησης εμφανίζονται οι συ
ναρτήσεις που ανήκουν στην κατηγορία αυτή. 

• Επιλέγουμε τη συνάρτηση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και πατά
με OK. 

• Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται καταχωρούμε τα ορίσματα που 
ζητά η συνάρτηση που επιλέξαμε καταχωρώντας την τιμή πληκτρολογώ
ντας ή αν θέλουμε να ορίσουμε αναφορές κελιών ως ορίσματα, πατάμε 
το κουμπί σύμπτυξης έτσι ώστε να γίνει προσωρινή απόκρυψη του πλαι
σίου διαλόγου, επιλέγουμε τα κελιά και πατάμε το κουμπί ανάπτυξης. 
Όταν τελειώσουμε με την καταχώρηση των ορισμάτων πατάμε OK. 

Παρακάτω αναφέρουμε μερικές από τις συναρτήσεις του EXCEL που χρησι
μοποιούμε συχνά. 

• 

• 

Συνάρτηση Sum 
|Ί_ΙΊΣτατιστική συνάρτηση Sum μας δίνει έναν εύκολο τρόπο για να προσθέ-
[Π]σουμε τις τιμές μιας λίστας κελιών με την μορφή =Sum(nepioxn κελιών) 

Παράδειγμα. Αν θέλαμε να προσθέσουμε τις τιμές των κελιών από το Α1 έως 
στο Α7 τότε θα είχαμε =Sum(A1:A7), δηλαδή αντικαθιστά τον τύπο 
=Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6+Α7 

Σημείωση. Η συνάρτηση Sum είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη συνάρτη
ση γι αυτό υπάρχει στις γραμμές εργαλείων το κουμπί της αυτόματης άθροισης. 
Πατώντας το κουμπί της αυτόματης άθροισης δεν χρειάζεται να πληκτρολογή
σουμε τη συνάρτηση αλλά ούτε να την εισάγουμε με την διαδικασία της επικόλ
λησης συνάρτησης που είδαμε παραπάνω. 

Συνάρτηση Average 
Γϊ-Ία να υπολογίσουμε τον μέσο όρο μιας ομάδας αριθμών, προσθέτουμε 
J τους αριθμούς και διαιρούμε το άθροισμα με το πλήθος των αριθμών. Την 

διαδικασία αυτή την αντικαθιστά η Average με την μορφή = Average(nepioxn 
κελιών) 

J3& 

-θ-



E x c e l I T 2 . q x d 15/1/2008 12 :16 DD Page 139 

Παράδειγμα. Αν θέλαμε να υπολογίσουμε τον μέσο όρο των τιμών που είναι κα
ταχωρημένες στα κελιά από το Β1 έως στο Β6 τότε θα είχαμε =Average(B1:B6) 
δηλαδή αντικαθιστά τον τύπο =(Β1+Β2+Β3+Β4+Β5+Β6)Ι6 

Συναρτήσεις Max και Min 

l ì στατιστική συνάρτηση Max βρίσκει την μεγαλύτερη τιμή μια περιοχής κε-
[]~~ΐ]λιών ενώ η Min βρίσκει την μικρότερη τιμή, με την μορφή = Max(nepioxn 

κελιών) και = Μϊη(περιοχή κελιών). 

Παράδειγμα. Για να βρούμε την μεγαλύτερη τιμή, των τιμών που είναι καταχω
ρημένες στα κελιά από το Β1 έως στο Β6 τότε θα είχαμε =Max(B1:B6) ή αν θέλα
με την μικρότερη τιμή τότε θα είχαμε =Min(B1:B6). 

Συνάρτηση Count 

1 1 στατιστική συνάρτηση Count υπολογίζει το πλήθος των κελιών μια περιο-
ΙΤΐΙχής που περιέχουν αριθμούς με την μορφή =Count(nepioxn κελιών). 

Παράδειγμα. Αν θέλουμε να βρούμε το πλήθος των κελιών που περιέχουν 
αριθμούς της περιοχής Α1 έως Β8 (Α1.Β8) τότε θα είχαμε =Count(Á1:B8). 

Συνάρτηση Counta 

|Ί_ΙΊ στατιστική συνάρτηση Counta υπολογίζει το πλήθος των κελιών μια πε-
[Π]ριοχής που έχουν περιεχόμενο (αριθμούς ή κείμενο) με την μορφή 

=Counta(nepioxn κελιών). 

Παράδειγμα. Αν θέλουμε να βρούμε το πλήθος των κελιών που έχουν περιε
χόμενο της περιοχής Α1 έως Β8 (Α1.Β8) τότε θα είχαμε =Counta(Á1:B8). 

Συνάρτηση Today 

|Ί_ΙΊσυνάρτηση Today της κατηγορίας ημερομηνίας ώρας αποδίδει την τρέ-
[Γϋχουσα ημερομηνία βασιζόμενη στο ρολόι συστήματος του υπολογιστή 

μας με την μορφή =TodayO 

Συνάρτηση Now 

|Ί_ΙΊ συνάρτηση Now της κατηγορίας ημερομηνίας ώρας αποδίδει τον αύξο-
LnJvra αριθμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας δηλαδή αποδίδει την 

τρέχουσα ημερομηνία και βασιζόμενη στο ρολόι συστήματος του υπολογιστή 
μας. Με την μορφή =Now() 

Συνάρτηση If 

|Ί_ΙΊλογική συνάρτηση IF είναι ένα σημαντικό εργαλείο του Excel. Αποδίδει μία 
[ΤίΙτιμή, αν η συνθήκη που καθορίζεται είναι αληθής (TRUE) και μια άλλη αν 

είναι ψευδής (FALSE). Τη συνάρτηση If την χρησιμοποιούμε για να κάνουμε έλεγ
χο υπό συνθήκες σε τιμές και τύπους με την μορφή =If(Συνθήκη; Αληθής;Ψευ-
δής) 

Η συνάρτηση If στην συνθήκη μπορεί να πραγματοποιήσει τους έξι παρακάτω 
ελέγχους: 

= Ίσο με 

< Μικρότερο από 

> Μεγαλύτερο από 

< = Μικρότερο από ή ίσο με 

> = Μεγαλύτερο από ή ίσο με 

< > Διάφορο (Όχι ίσο με) 

Π 
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Παράδειγμα: Στην περιοχή C2.C11 θέλουμε να ελέγξουμε τον βαθμό του κάθε 
μαθητή και ανάλογα να μας εμφανίζει αν Προάγεται ή Απέτυχε στις εξετάσεις. Ας 
δεχθούμε ότι ο μαθητής που έχει βαθμό από 10 και πάνω ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ και ο μαθη
τής που έχει βαθμό από 10 και κάτω ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

Στο κελί C2 εισάγουμε την συνάρτηση IF με την παρακάτω μορφή. 

=IF(C2>=10;”nPOArETAI”;"AnOPPinTETAI”) 

Αντιγράφουμε το κελί D2 στην περιοχή D3:D6 για να εμφανιστεί το αποτέλε
σμα των άλλων μαθητών. 

Το αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω: 

C2 zi = =ΙΡ(Β2>=10;"ΠΡΟΑΓΕΤΑΓ;"ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΓ) 
Α Β C | D Ε F G Η Ι 

1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 

~ 
ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΡΟΥΛΑ 15|πΡΟΑΠι>ΑΙ II 

~ ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ 14 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ 
4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
5 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΑΛΙΝΑ 16 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ 5 

ΚΑΡΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 14 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ 
7 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 7 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
8 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 15 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ 
9 ΙΤΑΣΙΟΠΟΥΑΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 14 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ 
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
11 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ 
12 
13 
14 
15 
1Ε 
17 
13 
19 -i 

Συνάρτηση Vlookup 
1 1 συνάρτηση Vlookup μας βοηθά να ανακτήσουμε μία τιμή από έναν πίνα-
l]~~j κα με βάση ένα καθορισμένο κλειδί. 

Οι τιμές της πρώτης στήλης του πίνακα μπορούν να είναι κείμενο, αριθμοί ή 
λογικές τιμές. 

Η συνάρτηση συντάσσεται με την παρακάτω μορφή: 

=Vlookup(lookup_value ; tablearray ; col_index_num ; rangelookup) 

Lookupvalue είναι η τιμή που αναζητούμε στην πρώτη στήλη του πίνακα. 

Table_array είναι η περιοχή, στην οποία βρίσκονται τα δεδομένα που θέλουμε 
να εντοπίσουμε. 

Col_index_num είναι ο αριθμός της στήλης του πίνακα στην οποία βρίσκεται 
η τιμή που θέλουμε να εντοπίσουμε. 

Rangelookup είναι μια λογική τιμή που καθορίζει αν η συνάρτηση Vlookup 
θα αναζητήσει ακριβή ή προσεγγιστική ταύτιση τιμών. Εάν είναι αληθές (TRUE) ή 
παραλείπεται, τότε αποδίδεται προσεγγιστική ταύτιση. Δηλαδή, αν δεν βρεθεί 
ακριβής ταύτιση, αποδίδεται η αμέσως μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη από 
την τιμή lookup_value. Εάν είναι ψευδές (FALSE), η συνάρτηση Vlookup θα ανα
ζητήσει ακριβή ταύτιση. Εάν δεν το επιτύχει αποδίδει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ. 
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Παράδειγμα με την χρήση του οδηγού επικόλλησης συνάρτησης: Η συ
νάρτηση =Average(B2:B13) υπολογίζει τον μέσο όρο της περιοχής κελιών Β2 
έως Β13. Θα μας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα με τον τύπο 
=(B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)/12 ο οποίος 
προσθέτει τις τιμές που υπάρχουν στα κελιά και διαιρεί το σύνολο με το πλή
θος των τιμών. 

Ξ Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

_ ] Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παράθυρο Βοήθί 

D ο* αΒ\ΛΆν\ ; c ραμμές 
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ρόφημα... 
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>*> 000 .00 +,o =-

ραμμές 
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'•<· · U2 _ 
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Β15 ζ] = " 
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A Β 

κ 

D E F 

1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔ Ρ κάνα • 

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
κάνα • κάνα • 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1Β80 

ΜΑΙΟΣ 1790 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1670 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1670 

14 ΣΥΝΟΛΟ 22140 

15 Μ.Ο. Ι 
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1 Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Δεδομένα Παρά 
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3)\ @ Ι Αγγλικά -> Ελληνικά - ÌQ 1 ^ 3)\ 
AVERAGE J X v i = =AVERAGE(B2:BI31 

Β2:Ε13| 
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11 ΙΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 
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17 
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Β15 j j = =AVERAGE(B2:B13) 
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1 ΜΗΝΕΣ ΕΣΟΔΑ 
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5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16Β0 

Β ΜΑΙΟΣ 1790 
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14 ΣΥΝΟΛΟ 22140 

15 Μ.Ο. Î845l 
16 
17 
10 
19 
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77 

Ml <| Η H [ \ Ε Σ Ο Δ Α / ΕΕΟΔΑ / ΥΠΟΛ Dino/ 
•Ere ιμο 

ΕΕΟΔΑ / ΥΠΟΛ 
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Εισαγωγή εικόνας, αντκειμένου και αυτόματα σχήματα 

Εισαγωγή εικόνας 

@ι εικόνες είναι αντικείμενα που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο και να 
του δώσουν μία διαφορετική νότα ομορφιάς. To Word διαθέτει μία ειδική 

βιβλιοθήκη κατηγοριοποιημένων εικόνων, το Clip Art, από το οποίο επιλέγουμε 
την κατηγορία και μετά το την εικόνα που θέλουμε. 

Επίσης εάν θέλουμε μπορούμε να εισάγουμε και μία εικόνα που είναι ήδη απο
θηκευμένη στο σκληρό μας δίσκο. To Word υποστηρίζει όλους τους γνωστούς 
τύπους εικόνων (bmp, jpg, gif). 

Για να εισάγουμε ένα Clip Art μέσα στο έγγραφο, από το μενού Εισαγωγή επι
λέγουμε Εικόνα και μετά έτοιμες Εικόνες Clip Art. 

Στο παράθυρο εργασιών που εμφανίζεται επιλέγουμε "Οργάνωση εικόνων 
clip...". Ανοίγει το σχετικό πλαίσιο διαλόγου και εμφανίζονται οι κατηγορίες των 
εικόνων. Επιλέγουμε την κατηγορία π.χ. Academic (Εκπαίδευση) και εμφανίζο
νται οι εικόνες. Επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε και κάνουμε κλικ στο κουμπί 
που έχει στα δεξιά της. Από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε αντιγραφή και 

στη συνέχεια πάμε στο κεί
μενο μας και κάνουμε επι
κόλληση στο σημείο που θέ
λουμε να εισάγουμε την ει
κόνα. Τέλος κλείνουμε το 
πλαίσιο διαλόγου και το πα
ράθυρο εργασιών του Clip 
Art από το κουμπί Κλείσιμο 
στην επάνω δεξιά γωνία του 
παραθύρου. 
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Εάν οι εικόνες του Clip Art δεν ταιριάζουν με το ύφος του εγγράφου μας, τό
τε μπορούμε να αναζητήσουμε μία εικόνα από το σκληρό μας δίσκο. Για να εισά
γουμε μία εικόνα από ένα ήδη αποθηκευμένο αρχείο, ανοίγουμε το μενού Εισα
γωγή, επιλέγουμε Εικόνα και από μετά την εντολή Από αρχείο. Αμέσως θα εμφα
νιστεί το πλαίσιο διαλόγου αναζήτησης εικόνας, από το οποίο πρέπει να εντοπί
σουμε το σημείο (φάκελο) που είναι αποθηκευμένη η εικόνα μας. 

Εισαγωγή αυτόματου σχήματος 
S~pa αυτόματα σχήματα είναι άλλη μία εντυπωσιακή κατηγορία σχεδίων που 

J διαθέτει το Excel. Εισάγονται πολύ εύκολα και έχουν την ίδια συμπεριφο
ρά με τις εικόνες. Για να εισάγουμε ένα αυτόματο σχήμα από το μενού Εισαγω
γή, επιλέγουμε εικόνα και μετά Αυτόματα σχήματα. Αμέσως θα εμφανιστεί η ερ
γαλειοθήκη με τα αυτόματα σχήματα. 

Κάνοντας κλικ επάνω στις κατηγορίες, εμφανίζονται τα σχήματα που διαθέτει 
η κάθε κατηγορία. Επιλέγοντας ένα σχήμα, ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται 
σε σχήμα σταυρού. Σύροντας το ποντίκι μέσα στο έγγραφο, σχεδιάζουμε αυτό
ματα το σχήμα που επιλέξαμε. Όταν το σχήμα έχει τις κατάλληλες διαστάσεις, 
αφήνουμε το ποντίκι. 

Αυτόματα σχήματα μπορούμε επίσης να εισάγουμε και από την εργαλειοθήκη 
της Σχεδίασης που συνήθως βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης του Excel, 
από το κουμπί Αυτόματα σχήματα 

Εισαγωγή αντικειμένων 
^κτός ααπό τις εικόνες και τα αυτόματα σχήματα, το Excel, μπορεί να συ
ν ε ρ γ α σ τ ε ί σχεδόν με όλα τα προγράμματα και να ενσωματώσει ως αντικεί

μενα αρχεία από άλλες εφαρμογές του Office (Word, Powerpoint), ήχους, video 
κλπ. Η τεχνολογία της ενσωμάτωσης αντικειμένων έχει γίνει πολύ εύκολη αρκεί 
να γνωρίζουμε ποιο αρχείο θέλουμε να εισάγουμε ως αντικείμενο. 

Π 

Για να εισάγουμε ένα αρχείο ως αντικείμενο, από το μενού Εισαγωγή επιλέ
γουμε Αντικείμενο. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί, επιλέγουμε την καρ
τέλα Δημιουργία από αρχείο: 

Πατώντας το κουμπί Αναζήτηση στα δεξιά, αναζητούμε και επιλέγουμε το αρ
χείο που θέλουμε. Τέλος πατάμε το κουμπί OK και αυτόματα εισάγεται το αντικεί
μενο στο έγγραφο μας. 
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Μορφοποίηση αντικειμένων 

Λ εικόνες, τΟι εικόνες, τα αυτόματα σχήματα και τα αντικείμενα, έχουν την 
'ίδια συμπεριφορά μέσα στο λογιστικό φύλλο και μπορούμε να τα επεξερ

γαστούμε με τον ίδιο τρόπο. 

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας μπορούμε να μετακινήσουμε τα αντικείμε
να, να τους αλλάξουμε το μέγεθος, το χρώμα γεμίσματος, το χρώμα και την 
γραμμή περιγράμματος, να προσθέσουμε σκιά απλή και τρισδιάστατη. 

Για να κάνουμε οποιαδήποτε μορφοποίηση, επιλέγουμε το αντικείμενο με ένα 
κλικ. Αμέσως θα εμφανιστούν 8 χειριστήρια γύρω από το αντικείμενο. 

Μετακίνηση αντικειμένου: Σύρουμε το αντικείμενο στην επιθυμητή θέση, 
όταν ο δείκτης του ποντικιού έχει σχήματα τετραπλό μαύρο σταυρό. 

-i 

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου: Για να αλλάξουμε τις διαστάσεις ενός αντι
κειμένου, αρκεί να σύρουμε το ποντίκι πάνω σε ένα από τα 8 χειριστήρια που 
υπάρχουν γύρω από το αντικείμενο. 

Σε περίπτωση που θέλουμε να δώσουμε πιο συγκεκριμένες διαστάσεις σε εκα
τοστά, τότε θα πρέπει να εμφανίσουμε την καρτέλα της μορφοποίησης του αντι
κειμένου. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω στο αντικείμενο και από το βοηθητικό μενού 
που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Μορφοποίηση εικόνας, Μορφοποίηση αυτόμα
του σχήματος ή Μορφοποίηση αντικειμένου, ανάλογα με το αντικείμενο που θέ
λουμε να επεξεργαστούμε. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί επιλέγουμε 
την καρτέλα Μέγεθος. 

-θ-



E x c e l I T 2 . q x d 15/1/2008 12 :16 DD Page 145 

Αποεπιλέγουμε την επιλογή Κλείδωμα αναλογιών για να πληκτρολογήσουμε 
στα πεδία Ύψος και Πλάτος τις διαστάσεις που θέλουμε. Πατώντας το κουμπί 
OK, το αντικείμενο προσαρμόζεται στις διαστάσεις που πληκτρολογήσαμε. 

Χρώμα γεμίσματος αντικειμένου: Αλλάζουμε το χρώμα γεμίσματος του αντι
κειμένου σε κάποιο της επιλογής μας. Το χρώμα γεμίσματος βρίσκεται στην ερ
γαλειοθήκη της σχεδίασης. Χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό βέλος, εμφανίζεται 
μία παλέτα με πολλά χρώματα. 

Χρώμα περιγράμματος αντικειμένου: Προσθέτουμε περίγραμμα με χρώμα 
στο επιλεγμένο αντικείμενο. Το εργαλείο χρώματος της γραμμής βρίσκεται στην 
εργαλειοθήκη της σχεδίασης. Το χρησιμοποιούμε με τον ίδιο τρόπο όπως και το 
χρώμα γεμίσματος. 

Στυλ Γραμμής: Αλλάζουμε το πάχος ή το στυλ της γραμμής σε ένα αντικείμε
νο. Το εργαλείο Στυλ γραμμής βρίσκεται στην εργαλειοθήκη της σχεδίασης. 

Στυλ διάστιξης: Αλλάζουμε το είδος της γραμμής που έχουμε προσθέσει σε 
ένα αντικείμενο. Δηλαδή από συνεχόμενη γραμμή, μπορούμε να την αλλάξουμε 
σε διακεκομμένη, σε γραμμή με παύλες κλπ. Το εργαλείο της διάστιξης βρίσκε
ται στη γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. 

Προσθήκη Σκιάς και Σκιάς 3Δ: Τα δύο τελευταία κουμπιά της εργαλειοθήκης 
της σχεδίασης, προσθέτουν σκιές στο επιλεγμένο αντικείμενο. 

Κάποιες φορές προσπαθώντας να εφαρμόσουμε κάποια μορφοποίηση σε 
αντικείμενο, ίσως δούμε ότι το Word έχει απενεργοποιημένη την επιλογή που θέ
λουμε. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε όλες τις μορφοποιή
σεις σε όλα τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, όταν εισάγουμε μία εικόνα από αρ
χείο στο Word, δεν μπορούμε να της προσθέσουμε χρώμα γεμίσματος. 

Π 
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Γραφήματα 

Δημιουργία Γραφήματος 
Γΐ-Ία να δημιουργήσουμε ένα ενσωματωμένο γράφημα ή ένα νέο φύλλο γρα-
J φήματος επιλέγουμε τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα που επιθυμούμε 

να εμφανίζονται στο γράφημα.. Για να εμφανίζονται στο γράφημα οι ετικέτες στή
λης και γραμμής, συμπεριλαμβάνουμε στην επιλογή και τα κελιά που τις περιέ
χουν. 

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Οδηγός γραφημάτων ή μενού Εισαγωγή - Γράφημα. 

E Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0 Θ ® 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1670 

10 

12 
13 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1950 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1670 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2200 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1300 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1550 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1670 

14 ΣΥΝΟΛΟ 22140 
15 Μ.Ο. 

S S 
18 
19 
20 
21 
ΤΙ 

i j j j ^ H | < | • | H Κ ΕΣΟ 1Α_/1 ΕΞΟΔΑ / ΥΠΟΛΟΙΠΟ / Λ _|.|....|.. i j j j ^ 
| Σχεοίαση τ Ι^ (* Αυτόματο Σχήματα - \ \ Π \ Ο Μ -4 \Si\ ^ " ί£ ' ^ - = ^ ^ M g} , 

Έτοιμο ΐΑθρ. =22140 |ΚΕΦ |ΑΡ | 

-( 

Ακολουθούμε τις οδηγίες του Οδηγού γραφημάτων ο οποίος έχει τέσσερα βή
ματα: 
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1° Βήμα: Επιλογή του τύπου γραφήματος 

Επιλέγουμε τον τύπο του γραφήματος που θέλουμε και πατάμε επόμενο. 

2° Βήμα: Δεδομένα προέλευσης 

Καθορίζουμε την περιοχή δεδομένων που θέλουμε να αναπαραστήσουμε γρα
φικά. Αν τα έχουμε επιλέξει πριν την εκκίνηση του οδηγού γραφημάτων τότε στο 
πεδίο περιοχή δεδομένων θα γραφεί η περιοχή. Στο επόμενο πεδίο Σειρά σε: ορί
ζουμε πως θέλουμε να ομαδοποιηθούν τα δεδομένα μας ανά γραμμές ή στήλες. 

-i 
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3° Βήμα: Επιλογές Γραφήματος 

Στο 3° βήμα έχουμε έξι καρτέλες (ο αριθμός των καρτελών εξαρτάται από τον 
ύπο γραφήματος που έχουμε επιλέξει) 

Καρτέλα Τίτλοι: Πληκτρολογούμε τον τίτλο του γραφήματος και τους τίτλους 
των αξόνων. 

Καρτέλα άξονες: Δηλώνουμε αν θέλουμε να εμφανίζονται οι άξονες μας. 

Καρτέλα Γραμμές πλέγματος: Δηλώνουμε την εμφάνιση ή όχι των γραμμών 
πλέγματος. 

Καρτέλα Υπόμνημα: Δηλώνουμε τη θέση του υπομνήματος ή το απαλείφουμε. 

Καρτέλα ετικέτες δεδομένων: Δηλώνουμε το είδος της ετικέτας που θέλουμε 
να εμφανίζονται στα δεδομένα του γραφήματος μας. 

Καρτέλα πίνακας δεδομένων: Δηλώνουμε αν θέλουμε ή όχι να συμπεριλαμ
βάνεται στο γράφημα μας ο πίνακας δεδομένων. 

4° Βήμα: Καθορισμός θέσης γραφήματος 

Καθορίζουμε που θα τοποθετήσουμε το γράφημα μας. Είτε ως αντικείμενο σε 
κάποιο φύλλο εργασίας είτε σε ένα νέο φύλλο γραφήματος που θα δημιουργή
σει το EXCEL. 

-i 
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E M i c r o s o f t Excel - Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

| Αρχείο Επεξεργασία Πρ_οθολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Γράφημα Παράθυρο Βοήθεια s j x j 

ρ â  y a|aa y Ι, f | " - " ai 5ΐ|ιοιΓ^6 4 % - Φ~ 
Arial Greek τ 10 

Υ π ό μ ν η μ α ^j • 

,6ο +,ο =ρ- * ρ - - Α τ . 

EZOJÌA2O05 

• ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Σ' 
• ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 
DMAPTIOZ 

• ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

• tVlAJOZ 
• ΙΟΥΝΙΟΣ 
'•ΙΟΥΛΙΟΣ! ' 

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

• ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
• ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
• AFKFMFlPinr 

Σειρά "ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ" Σημείο "ΕΣΟΔΑ" 
Τιμή: 1550  

ΊΞΕ H | * | > | Η Κ Γ ρ ά φ η μ α ΐ / ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ / ΥΠΟΛΟΙΠΟ / 

Σχεδίαοη - fe β ; Ι Αυτόματα Σχήματα - \ ~Λ • Ο Η 4 ΒΗ Ι * ' s £ ' — ' = — S 

Έ τ ο ι μ ο ~|ΚΕΦ |ΑΡ Γ "Ι Γ 

Αλλαγή διαστάσεων και θέσης Γραφήματος 
^ j p \ x a v έχουμε τοποθετήσει το γράφημα ως αντικείμενο σε κάποιο από τα 
^τ>/υπάρχοντα φύλλα μας, μας δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της θέσης 

του και του μεγέθους του. 

Για να αλλάξουμε το μέγεθος του γραφήματος το ενεργοποιούμε πρώτα πα
τώντας με το ποντίκι μας επάνω σ αυτό. Θα εμφανιστούν οκτώ μαύρες λαβές 
στις γωνίες και στο κέντρο της κάθε πλευράς. Πάμε το ποντίκι μας επάνω σε μια 
από τις λαβές (ανάλογα προς πια κατεύθυνση θα αλλάξουμε το μέγεθος του γρα
φήματος) και ο δείκτης του ποντικιού μας αλλάζει σχήμα. Κρατάμε πατημένο το 
ποντίκι μας και σύρουμε προς την κατεύθυνση που θέλουμε να αλλάξουμε μέγε
θος. 

-i 
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Για να αλλάξουμε θέση στο γράφημα μας ενεργοποιούμε το γράφημα μας και 
πατάμε στην περιοχή γραφήματος και σύρουμε προς την κατεύθυνση που θέλου
με. 

E Microsoft Excel - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0 Θ ® 

| ψ_] Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Γράφημα Παράθυρο Βοήθεια - If? | Χ | 

ο - m - % Σ Α. ài s; «ΙΛΪ 9. D ^ y ^ § a ? ο - m - % Σ Α. ài s; «ΙΛΪ - Ε 9. 
[03 ο / +.0 ,00 
S f Λ * 000 JOO +JQ - - Β I U •=•=•11 [03 ο / +.0 ,00 
S f Λ * 000 JOO +JQ 

t ^ ΐ ^ +| - * - Α , Ι 

Περιοχή Ypa<f...jJ =| 

Α Β C D E F G Η ι J 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2470 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880 

6 ΜΑΙΟΣ 1790 

7 ΙΟΥΝΙΟΣ 1950, 

8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2140 

1670 
ΕΣΟΔΑ 2005 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

• ΦΕΒΡΟΥΑΡΟΣ 

ι 

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

2140 

1670 
ΕΣΟΔΑ 2005 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

• ΦΕΒΡΟΥΑΡΟΣ 

ι 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

2140 

1670 
ΕΣΟΔΑ 2005 

ι 

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ \'Z'ZUC 

ι 

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ; 130C 3000-, 

. 2000• 

1000-

αΑΠΡΙΛΙΟΣ 

• ΜΑΙΟΣ ; 

• ΙΟΥΝΙΟΣ 

• ΙΟΥΛΙΟΣ ; 

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ι 
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ i 1550 

3000-, 

. 2000• 

1000-

J  bra m-m  αΑΠΡΙΛΙΟΣ 

• ΜΑΙΟΣ ; 

• ΙΟΥΝΙΟΣ 

• ΙΟΥΛΙΟΣ ; 

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ι 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ , Ι 1670 

3000-, 

. 2000• 

1000-

ïï 

^L=ni 
αΑΠΡΙΛΙΟΣ 

• ΜΑΙΟΣ ; 

• ΙΟΥΝΙΟΣ 

• ΙΟΥΛΙΟΣ ; 

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ι 

14 ΣΥΝΟΛΟ 122140 

3000-, 

. 2000• 

1000- s 

ïï l h 

αΑΠΡΙΛΙΟΣ 

• ΜΑΙΟΣ ; 

• ΙΟΥΝΙΟΣ 

• ΙΟΥΛΙΟΣ ; 

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ι 

15 Μ.Ο. 

3000-, 

. 2000• 

1000- s 

ïï l 
αΑΠΡΙΛΙΟΣ 

• ΜΑΙΟΣ ; 

• ΙΟΥΝΙΟΣ 

• ΙΟΥΛΙΟΣ ; 

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ι 

16 

3000-, 

. 2000• 

1000-

• ïï l I •S 

αΑΠΡΙΛΙΟΣ 

• ΜΑΙΟΣ ; 

• ΙΟΥΝΙΟΣ 

• ΙΟΥΛΙΟΣ ; 

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ι 

17 ΕΣΟΔΑ 
•S 

αΑΠΡΙΛΙΟΣ 

• ΜΑΙΟΣ ; 

• ΙΟΥΝΙΟΣ 

• ΙΟΥΛΙΟΣ ; 

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ι 

18 Ι 
m 

αΑΠΡΙΛΙΟΣ 

• ΜΑΙΟΣ ; 

• ΙΟΥΝΙΟΣ 

• ΙΟΥΛΙΟΣ ; 

• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ι 

19 ] 

20 - : -«^ Ι 

21 C !-&-- > - ; 
22 v ^ ^y 

Προσθήκη αφαίρεση σειράς δεδομένων 
^~ρο γράφημα μπορούμε να το τροποποιήσουμε διαγράφοντας ή προσθέτο-

J ντας μια σειρά δεδομένων. 

Για να διαγράψουμε μια σειρά δεδομένων την επιλέγουμε και πατάμε το πλή
κτρο Delete. 

Για να προσθέσουμε μια σειρά δεδομένων ενεργοποιούμε το γράφημα και επι
λέγουμε από το μενού Γράφημα - Προσθήκη δεδομένων, δηλώνουμε τα κελιά 
που είναι τα νέα δεδομένα μας και πατάμε OK. 

-i 

Αλλαγή τύπου γραφήματος 

Για να αλλάξουμε τον τύπο του γραφήματος ενεργοποιούμε το γράφημα, 
και από το μενού Γράφημα - Τύπος γραφήματος εμφανίζεται η οθόνη του 

1 ο υ βήματος της δημιουργίας του γραφήματος επιλέγουμε τον τύπο και πατάμε 
OK. 
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Αλλαγή των τιμών γραφήματος 

© ι τιμές ενός γραφήματος συνδέονται με το φύλλο εργασίας από το οποίο 
δημιουργήσαμε το γράφημα. Το γράφημα ενημερώνεται όταν αλλάζουμε 

τα δεδομένα του φύλλου εργασίας. 

Ανοίγουμε το φύλλο εργασίας που περιέχει τα δεδομένα που απεικονίζονται 
στο γράφημα. Στο κελί που περιέχει την τιμή που επιθυμούμε να αλλάξουμε, πλη
κτρολογούμε την νέα τιμή και πατάμε ENTER 

Αλλαγή γραμματοσειράς και μεγέθους κειμένου σε ένα γράφημα 

πορούμε να αλλάξουμε τη μορφοποίηση όλων των χαρακτήρων του γρα
φήματος αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε μεμονωμένους χαρακτήρες. 

Πατάμε με το ποντίκι μας στο κείμενο του γραφήματος που θέλουμε να μορ
φοποιήσουμε και από τις γραμμές εργαλείων επιλέγουμε το κουμπί για την μορ
φή που θέλουμε να επιτύχουμε. 

Παράδειγμα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το μέγεθος και το χρώμα της γραμ
ματοσειράς του τίτλου άξονα κατηγοριών πατάμε με το ποντίκι μας στον τίτλο 
του άξονα και από τις γραμμές εργαλείων επιλέγουμε το μέγεθος και το χρώ
μα της γραμματοσειράς. 

Επιλογές Γραφήματος 
ίΛ ν θέλουμε να αλλάξουμε τις Επιλογές του γραφήματος που δηλώσαμε στο 

u~Ù3° Βήμα της δημιουργίας επιλεγούνε από το μενού Γράφημα - Επιλογές 
γραφήματος. Εμφανίζεται το παράθυρο με τις έξι καρτέλες και δηλώνουμε τις 
αλλαγές που επιθυμούμε. 

Προσθήκη τίτλου ή ετικέτας σε γραφήματα. 
|>^άνουμε κλικ στο γράφημα στο οποίο θέλουμε να προσθέσουμε έναν τίτλο. 
1/\Στο Μενού Γράφημα, επιλέγουμε την εντολή Επιλογές γραφήματος και 

κάνουμε κλικ στην καρτέλα "Τίτλοι". Κάνουμε κλικ στο πλαίσιο "Τίτλος γραφήμα
τος" και στη συνέ

χεια πληκτρολο
γούμε το κείμενο 
που θέλουμε για 
τίτλο. Για την 
προσθήκη ετικέ
τας κάνουμε κλικ 
στην καρτέλα 
"Ετικέτες δεδομέ
νων". Στην καρτέ
λα αυτή ρυθμί
ζουμε τις επιλο
γές μας. Κατόπιν 
πατάμε OK. 

Π 

15 U 
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Προσθήκη, αλλαγή, διαγραφή υπομνήματος σε γράφημα 
*ια να προσθέσου-Γ" 

LI μ 
με σε ένα γράφη

μα ένα υπόμνημα, αρχι
κά κάνουμε κλικ πάνω 
στο γράφημα. Στο Με
νού επιλέγουμε Γράφη
μα- Επιλογές γραφήμα
τος και μετά την καρτέ
λα "Υπόμνημα". Επιλέ
γουμε "Εμφάνιση Υπο
μνήματος". Στο πεδίο 
"Θέση" κάνουμε κλικ 
στην επιλογή που επιθυ
μούμε. 

Για να αλλάξουμε ένα υπόμνημα ακολουθούμε την παραπάνω διαδικασία και 
στην καρτέλα "Υπόμνημα", αλλάζουμε τις επιλογές που επιθυμούμε. 

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα του υπομνήματος ακολουθούμε την πα
ρακάτω διαδικασία. Κάνουμε κλικ στο γράφημα και στη συνέχεια στην εντολή Δε
δομένα προέλευσης, στο μενού Γράφημα. Στην καρτέλα "Σειρά", κάνουμε κλικ 
στο πλαίσιο "Όνομα". Πληκτρολογούμε το κείμενο υπομνήματος και πατάμε OK. 

Για να διαγράψουμε ένα υπόμνημα επιλέγουμε το γράφημα. Κάνουμε κλικ πά
νω στο υπόμνημα του γραφήματος και πατάμε το πλήκτρο DEL. 

Αλλαγή χρωμάτων ράβδου, στήλης, γραμμής, τμήματος πίτας. 

Για να επιλέξουμε μια συγκεκριμένη ράβδο, στήλη, γραμμή ή τμήμα πίτας 
κάνουμε αρχικά κλικ πάνω στις ράβδους, στήλες, γραμμές ή τμήματα πί

τας ώστε να επιλεχθούν. Κατόπιν κάνουμε κλικ στη συγκεκριμένη ράβδο, στήλη, 
γραμμή ή τμήμα πίτας που θέλουμε να του αλλάξουμε χρώμα. 

Πρώτος τρόπος. Όταν επιλεχθεί πατάμε πάνω του διπλό κλικ και ανοίγει ένα 
πλαίσιο διαλόγου με τίτλο Μορφοποίηση σημείου δεδομένων. 

Δεύτερος τρόπος. Πηγαίνουμε στο μενού Μορφή - Επιλεγμένο σημείο δεδο
μένων και ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου με τίτλο Μορφοποίηση σημείου δεδο
μένων. 

Στο πλαίσιο αυτό 
υπάρχουν τρεις καρτέ
λες. Επιλέγουμε την 
καρτέλα "Μοτίβα" και σε 
αυτήν την καρτέλα επι
λέγουμε το χρώμα που 
επιθυμούμε. Στο πεδίο 
"Δείγμα" εμφανίζεται το 
χρώμα που έχουμε επι
λέξει. Πατάμε OK. 

-i 
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Αλλαγή χρώματος φόντου γραφήματος 
*ια να αλλάξουμε το χρώμα του φόντου γραφήματος επιλεγούμε το γράφη-Για ν 
μα. 

Πρώτος τρόπος. Πατάμε διπλό κλικ πάνω στο φόντο του γραφήματος και 
ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου με τίτλο Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος. 

Δεύτερος τρόπος. Πηγαίνουμε στο μενού Μορφή - Επιλεγμένη περιοχή γρα
φήματος και ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου με τίτλο Μορφοποίηση περιοχής 
γραφήματος. 

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν τρεις καρτέλες. Επιλέγουμε την καρτέλα "Μοτίβα" 
και σε αυτήν την καρτέλα επιλέγουμε το χρώμα που επιθυμούμε. Στο πεδίο "Δείγ
μα" εμφανίζεται το χρώμα που έχουμε επιλέξει. Πατάμε OK. 

-i 

Διαμόρφωση σελίδας 

Για να διαμορφώσουμε τη σελίδα μας και να προσδιορίσουμε τον τρόπο που 
επιθυμούμε να εκτυπώσουμε τον πίνακα μας, ακολουθούμε την διαδικασία 

μενού Αρχείο - Διαμόρφωση σελίδας, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με 
τέσσερις καρτέλες. 

1 5 3 
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Καρτέλα Σελίδα 

Εδώ δηλώνουμε τον προσανατολισμό εκτύπωσης της σελίδας κατακόρυφος 
(κατά μήκος) ή οριζόντιος (κατά πλάτος). 

Αν θέλουμε να επιτύχχουμε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε σχέση με τις πραγμα
τικές του διαστάσεις καθορίζουμε το ποσοστό στο πεδίο ρύθμιση στο: 

Καρτέλα Περιθώρια 

Στην καρτέλα περιθώρια καθορίζουμε πόσο μεγάλα ή μικρά θα είναι τα περι
θώρια της σελίδας μας. Στα πεδία Επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, εισάγουμε τις 
διαστάσεις που επιθυμούμε. Όσο μεγαλύτερες είναι οι διαστάσεις των περιθωρί
ων τόσο μειώνεται ο ωφέλιμος χώρος της σελίδας μας. 

Στα πεδία Κεφαλίδα - Υποσέλιδο καθορίζουμε την απόσταση από την πάνω 
και κάτω πλευρά των σελίδων μας που θα εκτυπώνεται η κεφαλίδα ή το υποσέλι
δο αντίστοιχα.. 

-i 

Καρτέλα Κεφαλίδα Υποσέλιδο 

Αναλύθηκε πιο πάνω σε άλλο κεφάλαιο του Excel. 

Καρτέλα Φύλλο 

Στην καρτέλα Φύλλο διαμορφώνουμε τον τρόπο εκτύπωσης του φύλλου εργα
σίας μας. 

Στο πεδίο περιοχή εκτύπωσης καθορίζουμε την περιοχή του φύλλου εργασί
ας μας που θέλουμε να εκτυπωθεί. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει και από την 
διαδικασία μενού Αρχείο - Περιοχή Εκτύπωσης - Ορισμός περιοχής εκτύπω
σης. 

Όταν δεν έχουμε δηλώσει περιοχή εκτύπωσης, η επιλογή της περιοχής που θα 
εκτυπωθεί από το φύλλο μας γίνεται από το EXCEL. 

Συνήθως στην πρώτη γραμμή ή στην πρώτη στήλη ενός πίνακα έχουμε τους 
τίτλους των δεδομένων μας. Στα πεδία Επανάληψη Γραμμών στην κορυφή και 
επανάληψη στηλών στα αριστερά δηλώνουμε την γραμμή ή την στήλη των τί-
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τλων εφόσον ο πίνακας μας έχει παραπάνω από μία σελίδα προς τα κάτω ή δε
ξιά έτσι ώστε οι τίτλοι του πίνακα να εμφανίζονται σε κάθε σελίδα. 

Στο πεδίο Γραμμές πλέγματος δηλώνουμε αν θα τυπωθούν οι γραμμές του 
φύλλου εργασίας μας. 

Στο πεδίο Επικεφαλίδες γραμμών και στηλών δηλώνουμε αν θέλουμε να τυ
πωθούν ή όχι οι επικεφαλίδες Α,Β,Ο... των στηλών ή οι αριθμοί 1,2,3 των γραμ
μών. 

Στο πεδίο Σχόλια δηλώνουμε αν θέλουμε να τυπωθούν τα σχόλια του φύλλου 
εργασίας στο τέλος ή στην θέση που βρίσκονται. 

-i 

Εκτύπωση 
κτύπωση ενεργών φύλλων, επιλεγμένης περιοχής ή ολόκληρου του βι
βλίου εργασίας. 

Από το μενού Αρχείο, επιλέγουμε την εντολή Εκτύπωση. 
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Στο παράθυρο που εμφανίζεται δηλώνουμε: 

• Τον εκτυπωτή που θέλουμε να γίνει η εκτύπωση 

• Στην περιοχή σελίδων τις σελίδες που θέλουμε να εκτυπώσουμε 

• Στην περιοχή εκτύπωση av έχουμε επιλεγμένη την Επιλογή, το Excel εκτυ
πώνει την περιοχή που έχουμε επιλέξει και δεν λαμβάνει υπόψη την περιοχή 
εκτύπωσης που τυχόν έχουμε καθορίσει για το φύλλο εργασίας. 

Αν επιλέξουμε Όλο το βιβλίο εργασίας θα εκτυπώσει όλα τα φύλλα εργασίας 
του βιβλίου και στην επιλογή Επιλεγμένα φύλλα θα εκτυπώσει το τρέχον φύλλο 
εργασίας. 

Εκτύπωση σε αρχείο 

Για να εκτυπώσουμε ένα φύλλο εργασίας σε αρχείο, ακολουθούμε τη διαδι
κασία μενού Αρχείο - εκτύπωση, στο παράθυρο εκτύπωση που θα εμφα

νιστεί ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση σε αρχείο και πατάμε OK. 
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Στο πλαίσιο κειμένου Εκτύπωση σε αρχείο που εμφανίζεται, δηλώνουμε την 
διαδρομή που βρίσκεται ο φάκελος στον οποίο θα αποθηκευθεί το αρχείο και το 
όνομα του αρχείου. 

Εκτύπωση σε αρχείο ? χ 

Όνομα αρχείου εκτύπωσης: Όνομα αρχείου εκτύπωσης: OK Όνομα αρχείου εκτύπωσης: 

Ι Ακυρο Ι 
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Χρήση της βοήθειας 

Για να πάρουμε πληροφορίες από το Excel σχετικά με τις λειτουργίες του, 
από το μενού Βοήθεια, επιλέγουμε Βοήθεια για το Microsoft Excel. 

Για να εμφανίσουμε έναν πίνακα περιεχομένων της Βοήθειας, πατάμε στην 
καρτέλα Περιεχόμενα. 

gl Βοήθεια: Microsoft Excel 

ss <F Φ m iff-
Περιεχόμενα | Αναζήτηση | 

^ ρ Γρήγορα αποτελέσματα 

^ Λήψη Βοήθειας U> 

^ ρ Χρήση πλήκτρων συντόμευσης 

^ ρ Εγκατάσταση και κατάργηση της εγκατάστασ 

^ Διεθνείς εφαρμογές 

^ ρ Εργασία με το ευρώ 

^ Δημιουργία, άνοιγμα και αποθήκευση αρχεία: 

^ ρ Εργασία με βιβλία εργασίας και φύλλα εργασ 

^ Εισπγωγή όεόομένων και επιλογή κελιών Ι 

^ ρ θέματα για το έτος 2000 

CQ> Επεξεργασία δεδομένων φύλλου εργασίας 

^ Μορφοποίηση φύλλων εργασίας 

^ ρ Εκτύπωση 

^ Δημιουργία φορμών σε έντυπη ή ηλεκτρονικ 

^ ρ Δημιουργία τύπων και έλεγχος βιβλίων εργα>Η 

^ Εργασία με γραφήματα 

^ ρ Δημιουργία σχεόίασης και εισαγωγή εικόνων Η 

! ^ ρ Διαχείριση λιστών 

; ^ t Ανάκτηση όεόομένων 

^ ρ Σύνοψη δεδομένων σε λίστες και πίνακες Ι 

^ Ανάλυση όεόομένων με αναφορές Συγκεντρ 

^ ρ Ανάλυση υποθέσεων σε δεδομένα φύλλου ι 

^ Πακέτο εργαλείων ανάλυσης 

^ ρ Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας σε όίκτυο 

^ ρ Προστασία υπολογιστή από ιούς σε βιβλία ε( 

^ Επικύρωση καταχωρήσεων κελιών 

^ ρ Τοποθέτηση δεδομένων του Microsoft Excel 

^ Χρήση του Excel για εργασία με όεόομένα στ ν 

Διαδικασίες Αήψης βοήθειας κατά την εργασία σας 

Αυτό το θέμα σας παρέχει πληροφορίες για τα εξής: 

Λήψη Βοήθειας από το Βοηθά του Office 

Λήψη Βοήθειας από το μενού ΒοήθΕΐα 

Λήψη Βοήθειας από την τοποθεσία Web τ ο υ Office Update 

Α ν α κ ά λ υ ψ η των νέων δυνατοτήτων του Excel 2000 

Περισσότερες πληροφορίες 

Λήψη Βοήθειας από το Βοηθά του Office 

Α υ τ ό μ α τ η λ ή ψ η Β ο ή θ ε ι α ς Ο Βοηθός σας παρέχει αυτομάτως θέματα 
Βοήθειας και συμβουλές για τ ις εργασίες που ε κ τ ε λ ε ί τ ε , κατά τη διάρκεια τ η ς 
εργασίας σας. Ό τ α ν , για παράόειγμα, ορίζετε τ ις ρυθμίσεις εκτύπωσης ενός 
φ ύ λ λ ο υ εργασίας, ο Βοηθός ε μ φ α ν ί ζ ε ι θέματα που σας βοηθούν στην 
προετοιμασία του φ ύ λ λ ο υ εργασίας για εκτύπωση. 

Ε μ φ ά ν ι σ η χ ρ ή σ ι μ ω ν σ υ μ β ο υ λ ώ ν Ο Βοηθάς ε μ φ α ν ί ζ ε ι επίσης συμβουλές 
για αποτελεσματικότερη χρήση των δυνατοτήτων τ ο υ Microsoft Excel. Κάντε 

κλ ικ στη λάμπα 9 δίπλα στο Βοηθό, για να ε μ φ α ν ί σ ε τ ε μια σ υ μ β ο υ λ ή . 

Π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή τ ο υ Β ο η θ ο ύ Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά Βοηθά 
και να κ ά ν ε τ ε τις α ν ά λ ο γ ε ς ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζει στην προσωπικότητα σας 
και τον τρόπο εργασίας σας. Εάν, για παράδειγμα, προτιμάτε να χρησιμοποιείτε 
το πληκτρολόγιο αντί τ ο υ ποντ ικ ιού, μπορείτε να ζητήσετε από το Βοηθό να 
ε μ φ α ν ί ζ ε ι συμβουλές για τη χρήση πλήκτρων συντόμευσης. Ο Β ο η θ ό ς είναι 
κ ο ι ν ό ς σε όλα τα προγράμματα του Office και οποιαόήποτε επιλογή κάνετε θα 
εφαρμόζεται και στα υπόλοιπα προγράμματα τ ο υ Off ice. 

Επιστροφή στην αονή Tnc J E Ài Sac 

Λήψη Βοήθειας από το μενού "ΒοήθΕΐα" 

Ε μ φ ά ν ι σ η κ α ι χ ρ ή σ η τ ο υ π α ρ α θ ύ ρ ο υ " Β ο ή θ ε ι α " Απλώς, κάντε κλικ στην 
:='.,'τ,-,':', Γ, R n i i f l F i n u-in τ η M i n - n c n f t F u r p l m-η 11 :=•..•,-, ι"ι R n n f l f i n F11 m η w \ Τετηι η -i 

Για να αναζητήσουμε μια συγκεκριμένη βοήθεια πατάμε στην καρτέλα Αναζή
τηση και πληκτρολογούμε την λέξη κλειδί της βοήθειας που θέλουμε π.χ Πλη
κτρολογούμε Εισαγωγή τύπου και πατάμε στο κουμπί με το σύμβολο του δεξιού 
βέλους για να ξεκινήσει η αναζήτηση 
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Βάσεις Δεδομένων 

Εισαγωγή 

[ L I Microsoft Access ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που διαχειρί-
1]~Τ]ζονται βάσεις δεδομένων. Η Access δεν ανήκει απλώς στα προγράμματα 

βάσεων δεδομένων, αλλά σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Δηλαδή έχουμε τη δυ
νατότητα να αποθηκεύουμε τα στοιχεία μόνο μία φορά και να μην τα επαναλαμ
βάνουμε συνέχεια. Τα αρχεία που παράγονται από την Access έχουν επέκταση 
mdb (Microsoft DataBase). Βάση δεδομένων με απλά λόγια είναι η συλλογή ηλε
κτρονικών στοιχείων (δεδομένων) με απώτερο σκοπό την επεξεργασία τους (προ
βολή, ταξινόμηση, εύρεση, φιλτράρισμα κλπ). 

Όλοι μας χρησιμοποιούμε τις βάσεις δεδομένων καθημερινά στη ζωή μας, 
έστω κι αν δεν το καταλαβαίνουμε. 

Για να κατανοήσουμε την έννοια βάσεις δεδομένων, ας δώσουμε μερικά 
παραδείγματα: 

Η ατζέντα που έχουμε στο σπίτι μας για να μην ξεχνάμε τα τηλέφωνα των φί
λων και των συγγενών μας είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα βάσης δεδο
μένων. Η έκδοση εισιτηρίων σε αεροπλάνα, τρένα και λεωφορεία. Οι θέσεις που 
κλείνουμε στο σινεμά και άλλα πολλά παραδείγματα. 

Όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία του (131 σήμερα 11888) έστω και 
μία φορά. Πώς είναι δυνατόν να μας δίνουν το τηλέφωνο που ζητάμε τόσο γρή
γορα; Η απάντηση είναι απλή. Όλα τα στοιχεία των συνδρομητών του ΟΤΕ είναι 
καταχωρημένα σε μία βάση δεδομένων. Έτσι όταν εμείς δίνουμε το επώνυμο, ο 
χρήστης το αναζητά στην βάση δεδομένων και μας δίνει αμέσως το τηλέφωνο, ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θέλουμε. 

Έτσι ένα πρόγραμμα που ασχολείται με βάσεις δεδομένων, πρέπει να μας δί
νει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων, να καταχωρήσουμε 
στοιχεία, να μας δίνει τρόπους επεξεργασίας (εύρεση, διόρθωση, διαγραφή κλπ) 
και τέλος να μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλουμε τα δεδομένα με διαφορετι
κούς τρόπους. 

Η Access είναι από τους καλύτερους εκπροσώπους αυτών των προγραμμάτων 
και μας δίνει τα εξής αντικείμενα για να εκτελέσουμε τις εργασίες που περιγρά
ψαμε παραπάνω: 

• Πίνακες: Στους πίνακες γίνεται η καταχώρηση των δεδομένων. Στους πί
νακες υπάρχουν οι στήλες (πεδία) και οι γραμμές (εγγραφές). Μπορούμε 
να δημιουργήσουμε μέχρι 256 πίνακες μέσα στη βάση δεδομένων και ένας 
πίνακας μπορεί να έχει μέχρι και 256 πεδία. 

• Ερωτήματα: Μας επιτρέπουν να εμφανίζουμε τις πληροφορίες που θέλου
με απο την Βάση δεδομένων. Υπάρχουν τεχνικές δημιουργίας ερωτημά
των τις οποίες θα αναλύσουμε παρακάτω. 

• Φόρμες: Είναι η γραφική απεικόνιση των δεδομένων που είναι καταχωρη
μένα στους πίνακες ή ακόμα και σε ένα ερώτημα. 

• Εκθέσεις: Είναι η εκτύπωση των δεδομένων. Σε αντίθεση με τα άλλα προ
γράμματα που παρέχουν εκτυπώσεις, οι εκθέσεις της Access είναι “έξυ
πνες". Δηλαδή κατά την εκτύπωση μπορούν αυτόματα να ταξινομούν δε
δομένα να κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς ακόμη και ομαδοποιήσεις 
δεδομένων. 

46ÒÌ 
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Υπάρχουν ακόμη τρία αντικείμενα, οι σελίδες, οι μακροεντολές και οι λειτουρ
γικές μονάδες, τα οποία είναι αρκετά εξεζητημένα για τον απλό χρήστη. 

Η οθόνη της Access 
[Ί_ΙΊ Access έχει λίγο διαφορετική λογική σε σχέση με τα άλλα προγράμματα. 
LnJΕίναι το μοναδικό πρόγραμμα που πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το 

αρχείο και στη συνέχεια να εργαστούμε σε αυτό. 

Για να ανοίξουμε την Microsoft Access, πατάμε το κουμπί Έναρξη - Προγράμ
ματα - Microsoft Access και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

-i 

Όπως παρατηρούμε έχει εμφανιστεί στην δεξιά πλευρά ένα παράθυρο εργα
σιών. Εάν επιλέξουμε Δημιουργία νέου αρχείου, τότε μεταφερόμαστε στο παρά
θυρο εργασιών της Δημιουργίας αρχείου. Αν επιλέξουμε κάποιο από τα ονόματα 
αρχείων στην περιοχή Ανοιγμα τότε θα ανοίξει το επιλεγμένο αρχείο. Ακόμα και 
αν κλείσουμε το παράθυρο εργασιών, πάντα υπάρχουν τα κουμπιά στην γραμμή 
εργαλείων για να μας βοηθήσουν στο άνοιγμα, τη δημιουργία ή την αποθήκευση 
του αρχείου. 

Δημιουργία, άνοιγμα και κλείσιμο βάσης δεδομένων 

©ποιονδήποτε από τους παρπάνω τρόπους δημιουργίας και αν επιλέξουμε 
(από το βοηθητικό παράθυρο, 

από το πρώτο κουμπί της γραμμής εργα
λείων ή από το μενού Αρχείο Δημιουρ
γία), θα εμφανιστεί το παράθυρο εργασι
ών της Δημιουργίας αρχείου. 

Εκεί μπορούμε να επιλέξουμε Κενή 
βάση δεδομένων οπότε και ανοίγει το 
πλαίσιο διαλόγου της Δημιουργίας βά
σης δεδομένων. Εδώ πρέπει να επιλέξου
με το φάκελο που θα δημιουργηθεί η βά
ση δεδομένων και να πληκτρολογήσουμε 
το όνομα του αρχείου της βάσης. 
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Αμέσως μετά τη δημιουργία του αρχείου της βάσης, ενεργοποιείται το κυρίως 
παράθυρο της Access και μέσα σε αυτό εμφανίζεται ένα μικρότερο παράθυρο το 
οποίο ονομάζεται παράθυρο της βάσης δεδομένων. 

-i 

Στην αριστερή μεριά του παραθύρου της βάσης δεδομένων, βλέπουμε τα 7 
αντικείμενα που διαθέτει η Access (πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις, σε
λίδες, μακροεντολές, λειτουργικές μονάδες). Εάν κατά λάθος κλείσουμε το πα
ράθυρο της βάσης δεδομένων είναι σα να κλείνουμε το αρχείο της βάσης και 
πρέπει να το ανοίξουμε ξανά. 

Για να ανοίξουμε μία βάση δεδομένων, αρκεί να ενεργοποιήσουμε έναν από 
τους τρόπους ανοίγματος που διαθέτει το πρόγραμμα. Είτε από το μενού Αρχείο 
- Ανοιγμα, είτε από το δεύτερο κουμπί της γραμμής εργαλείων, είτε από το πα-
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ράθυρο εργασιώ που εμφανίζεται στην αρχή καλούμε την εντολή Ανοιγμα όπου 
εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ανοιγμα αρχείου. Εκεί εντοπίζουμε το σημείο 
που βρίσκεται το αρχείο, το επιλέγουμε και πατάμε το κουμπί Ανοιγμα. 

Δημιουργία πίνακα 

πταν έχουμε ανοιχτή μία βάση δεδομένων, το πρώτο που πρέπει να κάνου-
'με είναι να σκεφτούμε τι είδους πληροφορίες θέλουμε να αποθηκεύσου

με. Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μία βάση δεδομένων που θα κρατά 
πληροφορίες για έναν μετεωρολογικό σταθμό. Με τη βάση αυτή θα είμαστε σε 
θέση να γνωρίζουμε την ελάχιστη ή μέγιστη θερμοκρασία, σε ποια πόλη σημειώ
θηκε και ότι άλλου είδους πληροφορίες θεωρούμε ότι μας χρειάζονται. Το πρώ
το αντικείμενο που πρέπει να δημιουργήσουμε είναι ένας πίνακας όπου θα κρα
τάει αυτές τις πληροφορίες. 

Ένας πίνακας αποτελείται από πεδία. Έτσι τα πεδία που θέλουμε, είναι Το όνο
μα της πόλης, η ημερομηνία που έγινε η μέτρηση και πόσους βαθμούς θερμοκρα
σία είχε η πόλη. Βεβαίως μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα πεδία ανάλογα με 
τις ανάγκες μας. 

Όταν δημιουργούμε ένα πεδίο στην Access πρέπει να ορίσουμε τι είδους δε
δομένα θα αποθηκεύονται σ αυτό το πεδίο. Δηλαδή αν θα αποθηκεύουμε κείμε
νο, αριθμούς, ημερομηνίες κλπ. Παρακάτω αναλύουμε τους τύπους δεδομένων 
που διαθέτει η Access για τα πεδία: 

Κείμενο: Τα δεδομένα που θα αποθηκευτούν θα έχουν τη μορφή κειμένου. 
Μέχρι 255 χαρακτήρες. Το χρησιμοποιούμε για απλές καταχωρήσεις όπως Επώ
νυμα, Ονόματα, Διευθύνσεις κλπ. Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος δεδομένων. 

Υπόμνημα : Όπως ο τύπος δεδομένων Κείμενο, μόνο που το πλήθος των χα
ρακτήρων που θα αποθηκευτούν φτάνουν μέχρι και τους 64.000 χαρακτήρες. Το 
χρησιμοποιούμε συνήθως για περιγραφές. Όπως αν είχαμε μία βάση δεδομένων 
για VIDEO CLUB, το πεδίο περίληψη ταινίας θα το δηλώναμε ως Υπόμνημα. 

Αριθμός: Τα δεδομένα που θα αποθηκευτούν θα είναι αριθμητικά. Δηλαδή 
αριθμητικά δεδομένα με τα οποία θα κάνουμε μαθηματικές πράξεις. Αν τα δεδο
μένα περιέχουν αριθμούς, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε αριθμητικές πράξεις 
ποτέ, τότε σωστό είναι να δηλώνουμε το πεδίο ως Κείμενο. Για παράδειγμα τα πε
δία Ταχυδρομικός Κώδικας, Τηλέφωνο ή ΑΦΜ που περιέχουν μόνο αριθμούς, θα 
τα δηλώσουμε Κείμενα διότι δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε μαθηματικές πρά
ξεις. Αντίθετα τα πεδία Βαθμός, Μισθός θα δηλωθούν ως Αριθμοί διότι κάποια 
στιγμή θα ζητήσουμε μέσο όρο, άθροισμα, μέγιστο ή ελάχιστο για τα πεδία αυ
τά. 

Ημερομηνία/Ώρα: Τα δεδομένα που θα αποθηκευτούν θα περιέχουν ημερομη
νίες. Με τον τρόπο αυτό η Access ελέγχει αν οι ημερομηνίες που πληκτρολογού
με είναι έγκυρες. Σε αντίθετη περίπτωση ενημερωνόμαστε ότι η ημερομηνία δεν 
είναι αποδεκτή. Επιπλέον η Access μπορεί να εκτελέσει μαθηματικές πράξεις με 
τις ημερομηνίες, όπως το να βρει πόσες μέρες διαφορά έχουν δύο ημερομηνίες. 

Νομισματική μονάδα: Όπως ο τύπος δεδομένων Αριθμός, μόνο που προσθέ
τει και το σύμβολο του νομίσματος στο τέλος. Συνήθως το χρησιμοποιούμε όταν 
το πεδίο αναφέρεται σε χρήματα. Αν το πεδίο δηλωθεί ως Αριθμός όμως δεν εί
ναι λάθος. 

Αυτόματη αρίθμηση: Το πεδίο παίρνει αυτόματα αύξουσες αριθμητικές τιμές 
του τύπου 1, 2, 3 ... Συνήθως το χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε μία μο-
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ναδικότητα σε εγγραφές που ίσως μοιάζουν ή το χρησιμοποιούμε για κωδικούς. 

Ναι/Όχι: Ο πιο απλός τύπος δεδομένων που υπάρχει. Το πεδίο αυτό έχει μό
νο δύο πιθανές τιμές. Ναι/Όχι, Έγκυρο/Άκυρο, κλπ. Για παράδειγμα: Το πεδίο 
‘Πληρώθηκε’ σε μία βάση δεδομένων για τιμολόγια, θα το ρυθμίζαμε ως Ναι/Όχι 
γιατί οι μοναδικές τιμές είναι είτε να πληρώθηκε είτε να μην πληρώθηκε. 

Αντικείμενο OLE: Η τεχνολογία OLE (Object Linking & Embedding = Ενσωμά
τωση και διασύνδεση αντικειμένων) είναι αυτή που βοήθησε πολύ στην εξέλιξη 
των προγραμμάτων. Με την τεχνολογία αυτή, μία εφαρμογή (όπως η Access) 
μπορεί να δανειστεί από μία άλλη εφαρμογή την τεχνολογία της και να την ενσω
ματώσει. Για παράδειγμα: Η Access δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται στοιχεία. 
Εάν δημιουργούσαμε μία βάση δεδομένων για ένα δισκοπωλείο και θέλαμε να 
ακούμε και το τραγούδι, τότε το πεδίο θα το ρυθμίζαμε ως Αντικείμενο OLE. Στη 
συνέχεια η Access θα έχει τη δυνατότητα να εισάγει μέσα της αρχεία ήχου που 
διαχειρίζονται από άλλες εφαρμογές. Με τη λογική αυτή, μπορούμε μέσα στη βά
ση δεδομένων, να εισάγουμε εικόνες, ήχους, video κλπ. 

Υπερ-σύνδεση: Τα δεδομένα θα είναι διευθύνσεις του Internet. Στην καταχώ
ρηση των δεδομένων, τα στοιχεία εμφανίζονται ως δεσμοί σε ιστοσελίδες και 
όταν κάνουμε κλικ επάνω τους, ανοίγει ο φυλλομετρητής για να μας δείξει την 
ιστοσελίδα που θέλουμε. 

Για να δημιουργήσουμε έναν πίνακα, από το παράθυρο της βάσης δεδομένων, 
κάνουμε κλικ στην αριστερή μεριά στο αντικείμενο Πίνακες. Στο δεξί μέρος του 
παραθύρου κάνουμε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα σε προβολή 
σχεδίασης. Θα εμφανιστεί το παράθυρο σχεδίασης πίνακα. 

Το παράθυρο σχεδίασης πίνακα αποτελείται από 3 στήλες. Στην πρώτη στήλη 
Όνομα πεδίου, πληκτρολογούμε τα ονόματα των πεδίων που θέλουμε να έχει ο 
πίνακας. Στη δεύτερη στήλη Τύπος δεδομένων, ρυθμίζουμε τους τύπους δεδο-
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μένων των πεδίων. Η τρίτη στήλη Περιγραφή είναι προαιρετική και αν την συ
μπληρώσουμε εμφανίζει διάφορα χρήσιμα μηνύματα στην γραμμή κατάστασης 
όταν βρισκόμαστε στην προβολή καταχώρησης δεδομένων του πίνακα. Στο κάτω 
μέρος του παραθύρου εμφανίζονται οι ιδιότητες των πεδίων τις οποίες θα αναλύ
σουμε παρακάτω. Στην παραπάνω εικόνα οι ιδιότητες δεν εμφανίζονται διότι δεν 
υπάρχουν πεδία στον πίνακα. 

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα του Μετεωρολογικού σταθμού, πληκτρολο
γούμε τα ονόματα των πεδίων και ρυθμίζουμε τον τύπο δεδομένων για κάθε πε
δίο. Η οθόνη μας πρέπει να μοιάζει με την παρακάτω εικόνα: 

Όταν τελειώσουμε με την σχεδίαση του πίνακα, πρέπει να τον αποθηκεύσου
με. Η αποθήκευση γίνεται πατώντας το κουμπί Αποθήκευση από την εργαλειοθή
κη. Στο πλαίσιο αποθήκευσης που θα εμφανιστεί, πληκτρολογούμε το όνομα που 
θέλουμε να δώσουμε για τον πίνακα και πατάμε το OK. Η Access τότε θα μας κά
νει μία πολύ σημαντική υπενθύμιση, ότι δεν έχει οριστεί Πρωτεύον Κλειδί. 

Ένα ή περισσότερα πεδία σε έναν πίνακα της Access, μπορούν να οριστούν 
ως πρωτεύοντα κλειδιά. Αυτό σημαίνει ότι όποιο πεδίο έχει αυτή την ιδιότητα, τό
τε η Access θα ελέγχει αυτόματα για τυχόν διπλοεγγραφές στο πεδίο αυτό και 
θα τις αποτρέπει. Για το λόγο αυτό πρέπει να σκεφτούμε πολύ πριν δηλώσουμε 
ποιο πεδίο θα είναι το πρωτεύον κλειδί. 

Ο πίνακας που μόλις σχεδιάσαμε παραπάνω, θα κρατά καθημερινά μετρήσεις 
θερμοκρασίας από όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Έτσι αν δηλώσουμε το πεδίο 
Πόλη ως πρωτεύον κλειδί, η Access δεν θα μας αφήσει να περάσουμε δεύτερη 
φορά την Πόλη Θεσσαλονίκη. Εάν δηλώσουμε το πεδίο Ημερομηνία Μέτρησης 
ως πρωτεύον κλειδί, τότε η Access δεν θα μας αφήσει να καταχωρήσουμε δεύ
τερη φορά την ίδια ημερομηνία, ενώ αν δηλώσουμε το πεδίο Βαθμοί ως πρωτεύ
ον κλειδί, τότε δεν θα έχουμε δικαίωμα να καταχωρήσουμε την ίδια θερμοκρασία 
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δεύτερη φορά. Για αυτούς τους παραπάνω λόγους ο συγκεκριμένος πίνακας δεν 
πρέπει να έχει πρωτεύον κλειδί. 

Εάν σχεδιάσουμε κάποιον πίνακα και 
εντοπίσουμε ότι ένα πεδίο πρέπει να γίνει 
πρωτεύον κλειδί, τότε πολύ απλά εάν κά
νουμε δεξί κλικ επάνω στο όνομα του πε
δίου, από το βοηθητικό μενού που θα εμ
φανιστεί επιλέγουμε Πρωτεύον Κλειδί. 

Παρατηρούμε ότι μπροστά από το 
όνομα του πεδίου εμφανίζεται το εικονί
διο από ένα μικρό κλειδί δηλώνοντας ότι 
το πεδίο είναι πρωτεύον κλειδί. Κάνοντας 
την ίδια ακριβώς κίνηση, αφαιρούμε το 
πρωτεύον κλειδί από ένα πεδίο. 

Όταν τελειώσουμε με την αποθήκευση 
του πίνακα, μπορούμε να τον κλείσουμε από το κουμπί Κλεισίματος, στην επάνω 
δεξιά γωνία του παραθύρου του πίνακα. Τότε στο παράθυρο της βάσης δεδομέ
νων βλέπουμε ότι εμφανίζεται το αντικείμενο του πίνακα. 

Κάνοντας διπλό κλικ επάνω στον πίνακα Θερμοκρασίες, ανοίγει σε προβολή 
φύλλου δεδομένων για καταχώρηση στοιχείων, ενώ μπορούμε να μεταβούμε σε 
προβολή σχεδίασης του αντικειμένου, για να εισάγουμε, να διαγράψουμε, να 
διορθώσουμε πεδία. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω στον πίνακα Θερμοκρασίες, και 
επιλέγουμε Προβολή σχεδίασης. Αυτόματα μεταφερόμαστε στο παράθυρο σχε
δίασης πίνακα που βρισκόμασταν πριν. 

Στη σχεδίαση του πίνακα, κάνοντας δεξί κλικ επάνω σε ένα πεδίο, μπορούμε 
να το διαγράψουμε επιλέγοντας την εντολή Διαγραφή γραμμών ή μπορούμε να 
εισάγουμε ένα πεδίο επιλέγοντας την εντολή Εισαγωγή γραμμών. Οι παραπάνω 
εργασίες γίνονται και με τον ακόλουθο τρόπο: αφού επιλέξουμε το πεδίο που θέ
λουμε να διαγράψουμε ή το πεδίο πριν από το οποίο θα εισάγουμε το νέο πεδίο 
(κάνοντας κλικ στο γκρίζο κουμπί αριστερά από το όνομα του) μετά επιλέγουμε 
Επεξεργασία - Διαγραφή ή Εισαγωγή - Γραμμές αντίστοιχα. Επίσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και τα σχετικά κουμπιά της βασικής εργαλειοθήκης. Βεβαίως 
ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του πεδίου, πληκτρολογώ-
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ντας ένα διαφορετικό όνομα στη στήλη Όνομα πεδίου. Επίσης μπορούμε αφού 
επιλέξουμε κάποιο πεδίο να το μετακινήσουμε σε άλλη θέση πατώντας και κρα
τώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ένα πεδίο έχει αρκετές ιδιότητες που πρέπει να 
μάθουμε να ρυθμίζουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο λάθους κατά την 
καταχώρηση ή και ακόμα να κάνουμε την καταχώρηση των στοιχείων πιο εύκολη. 
Οι ιδιότητες των πεδίων, ανάλογα με τον τύπο δεδομένων που έχουμε επιλέξει, 
διαφέρουν. Έτσι δεν θα δούμε ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες για ένα πεδίο που έχει χα
ρακτηριστεί ως Κείμενο, με ένα πεδίο που έχει χαρακτηριστεί ως Υπόμνημα. 

Στην παραπάνω εικόνα, βλέπουμε τις ιδιότητες του πεδίου Πόλη. Αυτό το κα
ταλαβαίνουμε από το ότι το πεδίο, μπροστά από το όνομα του, έχει ένα μαύρο 
βέλος. Εάν θέλουμε να δούμε τις ιδιότητες κάποιου άλλου πεδίου, κάνουμε κλικ 
πρώτα στο όνομα του πεδίου στο επάνω μέρος του παραθύρου και αυτόματα στο 
κάτω μέρος εμφανίζονται οι ιδιότητες του. 

Μέγεθος πεδίου: Μέχρι πόσους χαρακτήρες μπορούμε να εισάγουμε στο πε
δίο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 50 και η μέγιστη τιμή που μπορούμε να δώσουμε 
είναι 255. Οπότε εάν στο πεδίο πρόκειται εισάγουμε ταχυδρομικούς κώδικες, τό
τε καλό θα είναι να το ρυθμίσουμε στο 5, αφού ένας ταχυδρομικός κώδικας δεν 
ξεπερνάει ποτέ τους πέντε χαρακτήρες. Εάν προσπαθήσουμε να πληκτρολογήσου
με παραπάνω χαρακτήρες, τότε η Access τους παραβλέπει. 

Μορφή: Για τα Κείμενα αυτή η ιδιότητα είναι απενεργοποιημένη, για Αριθμούς 
και Ημερομηνίες όμως έχει μεγάλη σημασία, αφού για έναν αριθμό μπορούμε να 
ρυθμίσουμε αν θα είναι δεκαδικός, πραγματικός, ακέραιος και για τις ημερομη
νίες μπορούμε να επιλέξουμε τη μορφή της ημερομηνίας που θέλουμε να εμφα
νίζεται. 

Μάσκα εισαγωγής: Χρησιμοποιούμε την ιδιότητα αυτή για να κάνουμε την κα
ταχώρηση των δεδομένων πιο εύκολη και πιο έγκυρη. Για παράδειγμα θα θέλαμε 
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ο χρήστης τα τηλέφωνα να τα πληκτρολογεί πάντα με τη μορφή ( ) - . 
Τότε μπορούμε να ρυθμίσουμε την μάσκα εισαγωγής να εμφανίζει τόσες θέσεις 
όσα και τα ψηφία του τηλεφώνου που θέλουμε, επίσης να εμφανίζει αυτόματα τα 
Extra στοιχεία όπως παρενθέσεις ή παύλες ή οτιδήποτε άλλα σύμβολα θέλουμε 
και επιπλέον μπορούμε να κάνουμε έλεγχο στον χρήστη τι είδους δεδομένα θα 
πληκτρολογεί. Στα τηλέφωνα για παράδειγμα δεν θα θέλαμε ποτέ κατά λάθος να 
πληκτρολογηθεί γράμμα αντί για ψηφίο. Η μάσκα εισαγωγής διαθέτει ειδικά σύμ
βολα όπου το καθένα έχει κάποιες ιδιότητες. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιή
σουμε το σύμβολο 9, αυτό σημαίνει ότι η καταχώρηση δεδομένων δεν είναι υπο
χρεωτική και ότι ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει μόνο ψηφία ή να αφήσει 
και κενά. Αντίστοιχα το 0 σημαίνει υποχρεωτική καταχώρηση ψηφίων. Οπότε εάν 
θέλαμε να δημιουργήσουμε μία μάσκα εισαγωγής για τηλέφωνο όπως περιγρά
ψαμε παραπάνω και αποφασίζαμε να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο 9 (γιατί κά
ποιος μπορεί να μην έχει τηλέφωνο), τότε στην μάσκα εισαγωγής θα πληκτρολο
γήσουμε (9999)999-999. Βεβαίως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον οδη
γό που διαθέτει η Access για τη μάσκα εισαγωγής αν κάνουμε ένα κλικ στο κου
μπί με τις τρεις τελίτσες που υπάρχει στο τέλος της ιδιότητας. Εάν επιθυμούμε 
να δούμε όλα τα σύμβολα που διαθέτει η Access για την μάσκα εισαγωγής αρκεί 
να κάνουμε κλικ μέσα στην μάσκα εισαγωγής και να πατήσουμε το πλήκτρο F1 
από το πληκτρολόγιο. Τότε θα εμφανιστεί η βοήθεια της Access για τη συγκεκρι
μένη ιδιότητα. Αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες ιδιότητες. 

Λεζάντα: Στην ιδιότητα αυτή πληκτρολογούμε ένα κείμενο, το οποίο θα εμφα
νίζεται ως κεφαλίδα στήλης στην προβολή φύλλου δεδομένων του πίνακα. Εάν το 
αφήσουμε κενό, τότε ως όνομα στήλης εμφανίζεται το όνομα του πεδίου. 

Προεπιλεγμένη τιμή: Η τιμή που θα πληκτρολογήσουμε στην ιδιότητα αυτή, 
όταν κάνουμε νέα εγγραφή στον πίνακα, τότε η Access πληκτρολογεί αυτόματα 
στο πεδίο την τιμή που δώσαμε. Για παράδειγμα έστω ότι δημιουργούμε έναν πί
νακα για VideoClub και σήμερα παραλάβαμε 100 ταινίες, εκ των οποίων οι 90 εί
ναι Κωμωδίες. Αντί να πληκτρολογούμε συνέχεια την λέξη Κωμωδία στο πεδίο 
Κατηγορία ταινίας, εάν ρυθμίσουμε την ιδιότητα Προεπιλεγμένη τιμή να περιέχει 
τη λέξη Κωμωδία, τότε η Access θα πληκτρολογεί αυτόματα την Κωμωδία. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την καταχώρηση αυτή σε κά
τι άλλο. 

Κανόνας επικύρωσης: Εδώ εισάγουμε μία μαθηματική παράσταση, ή συνάρ
τηση, η οποία θα ελέγχει την εγκυρότητα των δεδομένων στο πεδίο. Ο κανόνας 
επικύρωσης χρησιμεύει για να αποφευχθούν λάθη στην καταχώρηση των στοιχεί
ων. Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε ένα VideoClub και όλες τις ταινίες τις νοικιά
ζουμε 2 ευρώ. Εάν θέλουμε να αποφύγουμε λάθος πληκτρολόγηση στην τιμή 
ενοικίασης της ταινίας, τότε εάν ρυθμίσουμε την ιδιότητα σε 2, μόνο το νούμερο 
2 θα είναι αποδεκτό στο πεδίο. Σε αντίθετη περίπτωση ενημερωνόμαστε για το 
λάθος. 

Κείμενο επικύρωσης :Όταν κάποιος χρήστης κατά λάθος πληκτρολογήσει δε
δομένα στο πεδίο που αντιβαίνουν στον κανόνα επικύρωσης, τότε η Access εμ
φανίζει ένα μήνυμα λάθους με ορολογίες και είναι λίγο δύσκολο για τον απλό 
χρήστη να καταλάβει που έχει κάνει το λάθος. Στο κείμενο επικύρωσης πληκτρο
λογούμε το μήνυμα λάθους που θέλουμε να εμφανίζεται όταν κάνουμε λάθος 
στον κανόνα επικύρωσης. 

Απαιτείται: Η ιδιότητα αυτή μπορεί να πάρει μόνο τις τιμές Ναι ή Όχι. Εάν ρυθ
μιστεί στο Ναι, τότε σημαίνει ότι η καταχώρηση των δεδομένων στο πεδίο αυτό 
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είναι υποχρεωτική και δεν μπορούμε να φύγουμε από την εγγραφή εάν δεν συ
μπληρώσουμε δεδομένα. 

Μηδενικό μήκος: Η ιδιότητα αυτή μπορεί να πάρει μόνο τις τιμές Ναι ή Όχι. 
Εάν είναι ρυθμισμένη στο Όχι τότε έχουμε δυνατότητα να αφήσουμε το πεδίο κε
νό γιατί η πληροφορία δεν είναι ακόμα γνωστή. Δηλαδή εάν καταχωρούμε στοι
χεία πελατών και δεν είμαστε σίγουροι για τον αριθμό του FAX που έχει ο πελά
της, αφήνουμε το πεδίο κενό για να το συμπληρώσουμε κάποια άλλη στιγμή. 

Με ευρετήριο: Ρυθμίζοντας την ιδιότητα του Ευρετηρίου, έχουμε καλύτερη 
απόδοση στον εντοπισμό, την ταξινόμηση και την ομαδοποίηση των δεδομένων 
μας. Εάν έχουμε έναν πίνακα με 5000 πελάτες και η πιο συνηθισμένη αναζήτηση 
που κάνουμε είναι με βάση το Επώνυμο, τότε μπορούμε να ρυθμίσουμε ένα Ευ
ρετήριο για το πεδίο Επώνυμο για να έχουμε πιο γρήγορα την εμφάνιση των απο
τελεσμάτων. 

Κάθε φορά που κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή στη σχεδίαση του πίνακα, είτε 
σε πεδία είτε σε ιδιότητες, πρέπει να αποθηκεύουμε. Επειδή είναι συχνή η μετά
βαση από τη σχεδίαση του πίνακα στην προβολή φύλλου δεδομένων, μπορούμε 
να χρησιμοποιούμε το πρώτο κουμπί από την εργαλειοθήκη, όπου μας μεταφέρει 
αυτόματα στην προβολή που θέλουμε. 

Προβολή σχεδίασης Προβολή φύλλου δεδομένων 

Προβολή φύλλου δεδομένων πίνακα 

*την προβολή φύλλου δεδομένων πίνακα καταχωρούμε, εντοπίζουμε, ταξι
νομούμε, φιλτράρουμε και ομαδοποιούμε τα δεδομένα. 
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Ο πίνακας όπως βλέπουμε, περιέχει τρία πεδία, όσα δηλώσαμε δηλαδή και στη 
σχεδίαση. Κάθε γραμμή που συμπληρώνουμε οριζοντίως, ονομάζεται εγγραφή. 
Οι εγγραφές αυξάνονται αυτόματα από την Access και μπορούν να φτάσουν σε 
αρκετά εκατομμύρια. 

Στο κάτω μέρος του παραθύρου του πίνακα εμφανίζονται τα πλήκτρα πλοήγη
σης των εγγραφών καθώς και πληροφορίες για την τρέχουσα εγγραφή όπως και 
το σύνολο των εγγραφών. 

Εγγραφή: Μ | 

Μετάβαση στην πρώτη εγγραφή 

Μετάβαση στην προηγούμενη εγγραφή 

1 • Ι Η |t+1 από Ξ - ^ Σύνολο εγγραφών ff 
Νέα εγγραφή 

Μετάβαση στην τελευταία εγγραφή 

Τρέχουσα εγγραφή Μετάβαση στην Επόμενη εγγραφή 

- ΙβΙχ 

J Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εγγραφές Εργαλεία Παράθυρο Βοήθεια 

j M - l H l e a ^ l f M n | n j 21 | It 1 ν | Μ | •* * mm-\ ©. 

^iDJxl 
ΠόΑη Ημερομηνία Μέτρησης Βαθμοί 

* 

ΑΘΗΝΑ 1/4Q005 24 

* 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/4/2005 20 

* 

ΔΡΑΜΑ 1/4/2005 18 

* 

ΚΟΖΑΝΗ 1/4Q005 18 

* 

ΒΕΡΟΙΑ 1/4/2005 17 

* 

ΚΙΛΚΙΣ 1/4/2005 15 

* 

ΠΑΤΡΑ 1/4Q005 25 

* 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1/4/2005 28 

* 

Α8ΗΝΑ 2/4/2005 26 

* 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/4Q005 21 

* 

ΔΡΑΜΑ 2/4/2005 18 

* 

ΚΟΖΑΝΗ 2/4/2005 13 

* 

ΒΕΡΟΙΑ 2/4Q005 20 

* 
ΚΙΛΚΙΣ 2/4/2005 13 

* 0 

Εννοαωή: Μ Ι Ί Ι Γ 14 • | Η | κ * | από 14 

- J S q -|[Ίροβολή φύλλου οεοομένων U ι |ΚΕΦ | - J S q -

-i 

Εδώ βλέπουμε τον πίνακα μετά την καταχώρηση εγγραφών. Παρατηρούμε 
από το κάτω μέρος ότι έχουμε 14 εγγραφές. Σε μία από τις εγγραφές υπάρχει 
ένα μαύρο βέλος. Αυτό συμβολίζει την τρέχουσα εγγραφή. Για να διορθώσουμε 
μία εγγραφή αρκεί να κάνουμε κλικ μέσα στο κελί που θέλουμε και να πληκτρο
λογήσουμε τα σωστά δεδομένα. Για να διαγράψουμε μία εγγραφή αρκεί να την 
επιλέξουμε (κάνοντας κλικ στο γκρι κουτάκι που βρίσκεται αριστερά της γραμ
μής) και να πατήσουμε το πλήκτρο Delete από το πληκτρολόγιο. 

Σε όλα τα άλλα προγράμματα του Office πρέπει να αποθηκεύουμε αρκετά συ
χνά για να μην χάσουμε τα δεδομένα μας. Με την Access είναι διαφορετικά. Όταν 
ολοκληρώνουμε μία εγγραφή και αλλάξουμε γραμμή τότε τα δεδομένα αποθη
κεύονται αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή κολ
λήματος του υπολογιστή δεν χάνονται τα δεδομένα. 

-θ-
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Μεταβολή πλάτους στήλης πίνακα, Μετακίνηση στήλης 

*την προβολή φύλλου δεδομένων μπορούμε να αυξομειώσουμε το πλάτος 
ιμιας στήλης έτσι ώστε να εμφανίζονται τα περιεχόμενα της κατά τον βέλ

τιστο τρόπο με δύο τρόπους: 

1ος τρόπος: Επιλέγουμε την στήλη και στην συνέχεια εκτελούμε από το μενού 
Μορφή - Πλάτος στηλών. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει πληκτρολογούμε το 
επιθυμητό πλάτος ή πατάμε το κουμπί Βέλτιστη προσαρμογή για να προσαρμό
σει η Access το πλάτος αυτόματα έτσι ώστε να φαίνεται ολόκληρο το περιεχόμε
νο της στήλης. 

2ος τρόπος: Τοποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού ανάμεσα στις επικεφαλί
δες της στήλης που θέλουμε να προσαρμόσουμε και της επόμενης στήλης. Ο 
δείκτης παίρνει μορφή διπλού οριζόντιου βέλους. Πατάμε το αριστερό κουμπί και 
κρατώντας το πατημένο σέρνουμε προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Αν κάνουμε 
διπλό κλικ τότε θα γίνει αυτόματη προσαρμογή του πλάτους. 

Μπορούμε επίσης να μετακινήσουμε μια ή περισσότερες στήλες ως εξής: Κά
νουμε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης που θέλουμε να μετακινήσουμε ώστε να 
επιλεγεί ολόκληρη η στήλη. Μετά τοποθετούμε τον δείκτη κάπου μέσα στην επι
λεγμένη στήλη (ο δείκτης πρέπει να έχει μορφή βέλους που δείχνει αριστερά). 
Έπειτα πατάμε και κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και 
σέρνουμε την στήλη στην νέα της θέση. 

1 
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Ταξινόμηση δεδομένων 

/T\ φού ολοκληρωθεί η καταχώρηση των στοιχείων ή όταν φτάσουμε σε ένα 
^-^ικανοποιητικό επίπεδο εγγραφών, θα χρειαστεί να εντοπίσουμε, να ταξινο

μήσουμε ή και να φιλτράρουμε δεδομένα. Στον παρακάτω πίνακα που περιέχει 
στοιχεία υποθετικών μαθητών, είναι δύσκολο να εντοπίσουμε κάποιον μαθητή κοι
τώντας απλώς τον πίνακα. Έτσι θα πρέπει να μάθουμε τεχνικές για να βρίσκουμε 
πάντα τα στοιχεία που ζητάμε. 

Ξ Microsoft Access - [ΜΑΟΗΤΕΣ : Πίνακας] js jx j 
jj5jx| filli Αρχείο Επεξεργασία ΠρρθοΧή Εισαγωγή Μορφή Εγγραφές ΕργαΧεία Παράθυρο Βοήθεια 

js jx j 
jj5jx| 

Jft£-|H|«a "¥ x % e # m % Si SI | ^ ^ ^ « | •* « | β ^ ] - ®-
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΩΝΥΝϋϊ ΟΝΟΜΑ ! ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Ι UiE'ïWHÏH Ι ΠΟΛΗ XÛF'H: | ΤΗΛΕΦΩΝΟ ι •-

1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5 ΒΕΡΟΙΑ 033168851 59 
2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 82 ΒΕΡΟΙΑ 033140335 59 
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 77 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033113161 
4 ΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 24 ΒΕΡΟΙΑ 033135826 59 
5 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 57 ΒΕΡΟΙΑ 033148694 59 
6 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ30 ΒΕΡΟΙΑ 033154638 59 
7 ΑΓΟΡΑΣΤΌΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 46 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033121308 
8 ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 34 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033185442 
3 ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΤΤΟΥΝΙΟΥ83 ΒΕΡΟΙΑ 033152043 59 

10 ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΙΣΚΙ 33 ΒΕΡΟΙΑ 033150485 59 
11 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΛΙΌΠΗΣ 95 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033114258 
12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 48 ΒΕΡΟΙΑ 033125758 59 
13 ΑΠΕΡΓΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 56 ΣΤΑΥΡΟΣ 033142617 59 
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ KOTTOYNIOY61 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033131708 
15 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 83 ΣΤΑΥΡΟΣ 033164185 59 
16 ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 79 ΒΕΡΟΙΑ 033111255 59 
17 ΒΑΡΕΜΈΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 38 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033152334 
18 ΒΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΛΙΌΠΗΣ 77 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033111187 
13 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 95 ΒΕΡΟΙΑ 033148234 59 
20 ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΕΜΙΝΓ27 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033116651 
21 ΒΟΥΠΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 54 ΣΤΑΥΡΟΣ 033141473 59 
22 ΒΑΤΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 70 ΣΤΑΥΡΟΣ 033170540 59 
23 ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 82 ΒΕΡΟΙΑ 033191484 59 
24 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ KAPΑΪΣ ΚΑΚΗ 26 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033147358 
25 ΓΡΩΡΠΔΛΩΥ KATFPIMA ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 31 ΣΤΑΥΡΟΣ 0331R3372 59_l] 

Εννοαωή: Μ Ι • Il 8 »|Μ |>*| από 163 _J_|_ J j 
Προβολή φύλλου :̂ :5ομένων WV 

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να μάθουμε να εφαρμόζουμε στα δεδομένα εί
ναι η ταξινόμηση. Ταξινόμηση σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα μπαίνουν σε αλφα
βητική σειρά αν πρόκειται για κείμενο, σε αύξουσα σειρά αν πρόκειται για αριθ
μούς ή αν είναι ημερομηνίες από την παλαιότερη προς την νεότερη. Στην πραγ
ματικότητα υπάρχουν δύο ειδών ταξινομήσεις: η αύξουσα ταξινόμηση και η φθί
νουσα ταξινόμηση. Αύξουσα ταξινόμηση σημαίνει ότι στην αρχή εμφανίζονται τα 
δεδομένα που έχουν μικρά γράμματα, όπως Α, Β, Γ κλπ ή οι μικρότεροι αριθμοί 
ή οι παλαιότερες ημερομηνίες ενώ φθίνουσα ταξινόμηση σημαίνει ακριβώς το 
αντίθετο. Στην αύξουσα ταξινόμηση κειμένου εάν υπάρχουν δεδομένα και στην 
Αγγλική γλώσσα, τότε προηγούνται των Ελληνικών δεδομένων. Φυσικά στην φθί
νουσα ταξινόμηση συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 

Για να ταξινομήσουμε τα δεδομένα μας, αρκεί να κάνουμε ένα κλικ οπουδήπο
τε μέσα στη στήλη που θέλουμε να ταξινομήσουμε και από την γραμμή εργα
λείων να πατήσουμε το κουμπί της αύξουσας ή της φθίνουσας ταξινόμησης. 
Μπορούμε ακόμα να κάνουμε δεξί κλικ επάνω στη στήλη που θέλουμε και από το 
βοηθητικό μενού που θα εμφανιστεί να επιλέξουμε το είδος της ταξινόμησης. 

Αύξουσα ταξινόμηση Φθίνουσα ταξινόμηση 

-θ-
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Για παράδειγμα στον παραπάνω πίνακα αν θέλουμε να ταξινομήσουμε τα δε
δομένα με βάση το ΟΝΟΜΑ του μαθητή, κάνουμε κλικ στην στήλη ΟΝΟΜΑ και 
πατάμε το κουμπί της αύξουσας ταξινόμησης. Παρακάτω εμφανίζεται ο πίνακας 
ταξινομημένος με αύξουσα ταξινόμηση ως προς τη στήλη ΟΝΟΜΑ. Εννοείται ότι 
την ταξινόμηση μπορούμε να την εφαρμόσουμε σε όποια στήλη επιθυμούμε. 

S Microsart Access [ΜΑΟΗΤΕΣ : Π ν ά κ α ς ] - i s l x l 
HOI Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εγγραφές Εργαλεία Παράθυρο Βοήθεια ^ j s j j d 

] M - | H | * Q L ^ | * s t e ß ^ fil 211 ^ ^ Ι « Η « i a - i ® , 
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

• ' 

Β ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 34 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033185442 

103 ΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΑΛΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α Λ Κ Ι Β Ι Α Δ Ο Υ 7 7 ΝΗΣΙ 033143331 59 

115 ΡΩΜΙΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 23 ΝΑΟΥΣΑ 033112054 

64 ΜΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΡΟΗΣ6Β ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033131077 

2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 32 ΒΕΡΟΙΑ 033140335 59 

37 ΞΑΡΧΆΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 92 ΝΑΟΥΣΑ 033150189 

133 ΤΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ/ 033141753 59 

157 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 64 ΜΕΛΙΚΗ 033190729 59 

101 ΟΥΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ/033158191 59 

50 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 52 ΒΕΡΟΙΑ 033194723 59 

64 ΚΑΛKOΒΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 53 ΒΕΡΟΙΑ 033140015 59 

54 ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ANTO Ν Η Σ| ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΙ 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ/ 033166354 59 

3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 77 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033113161 

140 ΤΑΛΙΚΡΙΑΔΗΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ/ 033115914 59 

42 ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 27 ΒΕΡΟΙΑ 033168491 59 

35 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 033169329 

126 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΕΜΙΝΓ43 ΝΑΟΥΣΑ 033151221 

163 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΙ 1 ΒΕΡΟΙΑ 033142301 59 

6 ΑΜΠΑΤΙΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΙ 30 ΒΕΡΟΙΑ 033154633 59 

55 ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 62 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ/ 033182365 59 

57 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ4 ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ 033117065 59 

5 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 57 ΒΕΡΟΙΑ 033148694 59 

167 ΠΑΛΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ/ 033153493 59 

83 ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΤΟΥΝΙΟΥ 26 ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ 033159701 59 
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|[Ίροβολή φύλλου δεδομένων WW 
J j J j 

Μήπως όταν ταξινομούμε τα δεδομένα ως προς μία στήλη, ταξινομούνται μό
νο τα δεδομένα της στήλης; Σαφώς και όχι. Η ταξινόμηση ισχύει για όλη την εγ
γραφή. Φανταστείτε το μέγεθος της καταστροφής αν ταξινομούσαμε μόνο τα 
Επώνυμα των μαθητών αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα στοιχεία στη θέση τους. 

Αναζήτηση δεδομένων 

Ιία άλλη σημαντική ενέργεια που πρέπει να μάθουμε είναι η Αναζήτηση 
των δεδομένων μας. Για παράδειγμα αν θέλουμε να εντοπίσουμε τα στοι

χεία του μαθητή όπου το Επώνυμο του είναι ΚΑΠΠΟΣ, ίσως πάρει αρκετή ώρα 
για να τον εντοπίσουμε παρατηρώντας με γυμνό οφθαλμό τα δεδομένα. 

Για να αναζητήσουμε δεδομένα σε έναν πίνακα, κάνουμε κλικ στη στήλη που 
θέλουμε να γίνει η αναζήτηση και ενεργοποιούμε την Αναζήτηση από το μενού 
Επεξεργασία - Αναζήτηση, ή από το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F ή από την ερ
γαλειοθήκη πατώντας το κουμπί της Αναζήτησης ,φ| Το παράθυρο της αναζή
τησης θα εμφανιστεί στην οθόνη: 

Εύρεση και αντικατάσταση 21*1 
Εύρεση 

Εύρεση του: 

Δ[ερεύνηση σε: 

Ταίριασμα: 

| Αντικατάσταση | Εύρεση 

Εύρεση του: 

Δ[ερεύνηση σε: 

Ταίριασμα: 

Εύρεση επόμενου 

Εύρεση 

Εύρεση του: 

Δ[ερεύνηση σε: 

Ταίριασμα: 

Ι zi Εύρεση επόμενου 

Εύρεση 

Εύρεση του: 

Δ[ερεύνηση σε: 

Ταίριασμα: 

Εύρεση επόμενου 

Εύρεση 

Εύρεση του: 

Δ[ερεύνηση σε: 

Ταίριασμα: 

Άκυρο 

Εύρεση 

Εύρεση του: 

Δ[ερεύνηση σε: 

Ταίριασμα: _ , 

Εύρεση 

Εύρεση του: 

Δ[ερεύνηση σε: 

Ταίριασμα: 

| ΕΠΩΝΥΜΟ ζ\ 

_ , 

Εύρεση 

Εύρεση του: 

Δ[ερεύνηση σε: 

Ταίριασμα: | Ολόκληρο το πεοίο zi _ , 

Εύρεση 

Εύρεση του: 

Δ[ερεύνηση σε: 

Ταίριασμα: 

1 
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Στο πλαίσιο Εύρεση του: πληκτρολογούμε το κείμενο που αναζητούμε. Στο 
πλαίσιο Διερεύνηση σε: σιγουρευόμαστε ότι εκτελούμε την αναζήτηση στη σω
στή στήλη. Αν δεν γνωρίζουμε σε ποια στήλη βρίσκονται τα δεδομένα που ανα
ζητούμε, τότε ρυθμίζουμε το πλαίσιο να εκτελέσει την αναζήτηση σε ολόκληρο 
τον πίνακα. Στο πλαίσιο ταίριασμα: ρυθμίζουμε τον τρόπο αναζήτησης βάσει του 
κειμένου που πληκτρολογήσαμε στο πλαίσιο Εύρεση του:. Εδώ έχουμε 3 επιλο
γές. 1) Ολόκληρο το πεδίο: Το κείμενο που πληκτρολογήσαμε στο πλαίσιο Εύρε
ση του, είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο καταχωρημένο μέσα στον πίνακα. 2) 
Οποιοδήποτε τμήμα του πεδίου: Το κείμενο που πληκτρολογήσαμε είναι μέρος 
των δεδομένων που είναι καταχωρημένα στον πίνακα. Αυτή την επιλογή την χρη
σιμοποιούμε συνήθως για δεδομένα που δεν είμαστε σίγουροι για την ορθογρα
φία τους. 3) Αρχή του πεδίου: Τα δεδομένα που βρίσκονται στον πίνακα αρχί
ζουν με το κείμενο που πληκτρολογήσαμε στο πλαίσιο Εύρεση του. 

Αφού ρυθμίσουμε τις επιλογές στο παράθυρο της αναζήτησης πατάμε το κου
μπί Εύρεση επομένου για να γίνει η αναζήτηση. Η Access σε ελάχιστο χρόνο θα 
εντοπίσει τα δεδομένα στον πίνακα και θα τα επιλέξει. Σε περίπτωση που δεν 
εντοπιστούν δεδομένα, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Εάν πιστεύουμε ότι υπάρ
χουν περισσότερα από ένα δεδομένα που ταιριάζουν με την Αναζήτηση μας, τό
τε πατάμε ξανά το κουμπί Εύρεση επομένου, μέχρι η Access να εντοπίσει όλα τα 
δεδομένα και να εμφανίσει το μήνυμα ότι η Αναζήτηση τελείωσε. 

Φιλτράρισμα δεδομένων 

|>^άποια στιγμή τα δεδομένα μας μέσα στον πίνακα μπορεί να είναι τόσα 
[/\\πολλά, που δεν θα μπορούμε να τα εντοπίσουμε εύκολα ακόμα και με την 

εύρεση. Για παράδειγμα έχουμε έναν πίνακα που περιέχει 1000 μαθητές με όλα 
τα στοιχεία τους. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εντοπίσουμε όλους τους μαθη
τές που είναι από ΒΕΡΟΙΑ. Βεβαίως και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Ανα
ζήτηση που αναλύσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Αλλά η Αναζήτηση βρίσκει 
μία -μία τις εγγραφές. Το φίλτρο είναι αυτό που θα εμφανίσει όλους τους μαθη
τές από ΒΕΡΟΙΑ και θα αποκρύψει αυτόματα όλες τις άλλες εγγραφές. Με τον 
τρόπο αυτό θα βλέπουμε μόνο τις εγγραφές που μας ενδιαφέρουν και όταν θε
λήσουμε να εμφανίσουμε όλα τα δεδομένα αρκεί να καταργήσουμε το φίλτρο. 

Η Access έχει δύο διαφορετικά φίλτρα. Το φίλτρο με βάση την επιλογή και το 
Φίλτρο με βάση τη φόρμα. Τα φίλτρα στην Access εμφανίζονται στην εργαλειο
θήκη και έχουν ως εικονίδια 'χωνάκια'. 

Φίλτρο με βάση την επιλογή Φίλτρο με βάση τη φόρμα Εφαρμογή/Κατάργηση φίλτρου 

Φίλτρο με βάση την επιλογή: Το συγκεκριμένο φίλτρο είναι το πιο εύκολο και 
το πιο γρήγορο. Εντοπίζουμε τα δεδομένα που θέλουμε στον πίνακα και τα επι
λέγουμε (μαυρίζουμε). Αμέσως μετά πατάμε το Φίλτρο με βάση την επιλογή από 
την εργαλειοθήκη. Αυτόματα θα εμφανιστούν μόνο οι εγγραφές που θέσαμε το 
φίλτρο. Ενώ ο πίνακας στο κάτω μέρος μας ενημερώνει ότι έχουμε εφαρμόσει 
φίλτρο. Όταν θέλουμε να καταργήσουμε το φίλτρο αρκεί να πατήσουμε την Κα
τάργηση φίλτρου και εμφανίζονται πάλι όλα τα δεδομένα. 

Φίλτρο με βάση τη φόρμα: Το συγκεκριμένο φίλτρο είναι πιο περίπλοκο. Εδώ 
μπορούμε να φιλτράρουμε ταυτόχρονα δεδομένα από πολλές στήλες, σε αντίθε-
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ση με το προηγούμενο φίλτρο που εφαρμόζεται μόνο σε μία στήλη. Επιπλέον 
μπορούμε να ρυθμίσουμε πιο σύνθετα φίλτρα, χρησιμοποιώντας μαθηματικές 
ανισότητες και συναρτήσεις. Λεπτομερέστερη ανάλυση για το συγκεκριμένο φίλ
τρο θα αναφερθεί στα Ερωτήματα. 

Σχέσεις μεταξύ πινάκων 

ΓρΊολλές φορές οι διάφοροι πίνακες μιας βάσης δεδομένων σχετίζονται με-
J [|ταξύ τους. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες σχέσεων. Κυριότερες είναι οι 

1 προς 1 και η 1 προς πολλά, με τη δεύτερη να είναι η πιο συχνά χρησιμοποιού
μενη. Η σχέση 1 προς 1 σημαίνει ότι οι πίνακες που συμμετέχουν στη σχέση εί
ναι σε αναλογία ένα προς ένα. Δηλαδή κάθε εγγραφή (γραμμή) του πρώτου σχε
τίζεται με μία εγγραφή (γραμμή) του δεύτερου πίνακα και το αντίστροφο. Αντί
στοιχα η σχέση 1 προς πολλά σημαίνει ότι κάθε εγγραφή του πρώτου πίνακα σχε
τίζεται με πολλές εγγραφές του δεύτερου, αλλά κάθε εγγραφή του δεύτερου πί
νακα με μία μόνο εγγραφή του πρώτου. Ο πίνακας από τον οποίο ξεκινάει μια 
σχέση καλείται πρωτεύων πίνακας και αυτός στον οποίο καταλήγει η σχέση κα
λείται δευτερεύων πίνακας. 

Έστω για παράδειγμα ότι έχουμε τον πίνακα ΜΑΟΗΤΕΣ με πεδία Κωδικός, 
Επώνυμο, Όνομα, κ.λπ. Επίσης τον πίνακα ΒΑΘΜΟΙ με πεδία Κωδικός_Μαθητή, 
Κωδικός_Μαθήματος, Βαθμός και τέλος τον πίνακα ΜΑΘΗΜΑΤΑ με πεδία Κωδι
κός και Περιγραφή. Οι πίνακες ΜΑΟΗΤΕΣ και ΒΑΘΜΟΙ συνδέονται με τη σχέση 
που υπάρχει ανάμεσα στα πεδία Κωδικός και Κωδικός_Μαθητή, η οποία είναι 1 
προς πολλά αφού κάθε μαθητής έχει πολλούς βαθμούς. Επίσης οι πίνακες ΜΑ
ΘΗΜΑΤΑ και ΒΑΘΜΟΙ συνδέονται με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα πεδία 
Κωδικός και Κωδικός_Μαθήματος, η οποία είναι 1 προς πολλά αφού κάθε μάθη
μα έχει επίσης πολλούς βαθμούς. 

Όταν δημιουργείτε μια σχέση μεταξύ πινάκων, τα σχετιζόμενα πεδία δεν είναι 
απαραίτητο να έχουν το ίδιο όνομα. Ωστόσο, τα σχετιζόμενα πεδία πρέπει να 
έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων , εκτός εάν το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού είναι 
πεδίο αυτόματη αρίθμησης . Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο αυτόματης 
αρίθμησης με ένα πεδίο αριθμού, μόνο αν η ιδιότητα "Μέγεθος πεδίου" των δύο 
αντίστοιχων πεδίων είναι η ίδια. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα 
πεδίο αυτόματης αρίθμησης με ένα πεδίο αριθμού, αν η ιδιότητα "Μέγεθος πεδί
ου" και των δύο πεδίων έχει την τιμή Ακέραιος μεγάλου μήκους. Ακόμα και όταν 
τα αντίστοιχα πεδία είναι πεδία αριθμού, πρέπει να έχουν την ίδια ρύθμιση στην 
ιδιότητα "Μέγεθος πεδίου". 

Για εισαγωγή σχέσης 1 προς 1 ή 1 προς πολλά: 

1. Κλείστε όλους τους πίνακες που έχετε ανοίξει. Δεν μπορείτε να δημιουρ
γήσετε ή να τροποποιήσετε σχέσεις ανάμεσα σε ανοιχτούς πίνακες. 

2. Αν δεν έχετε μπροστά σας το παράθυρο βάσης δεδομένων πιέστε το πλή
κτρο F11 για να μεταφερθείτε εκεί. 

3. Από το μενού επιλέξτε Εργαλεία - Σχέσεις ή κάντε κλικ στο αντίστοιχο 
κουμπί της γραμμής εργαλείων. 

1 
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4. Εάν δεν έχετε ορίσει ήδη σχέσεις στη βάση δεδομένων σας, εμφανίζεται 
αυτόματα το παράθυρο διαλόγου "Εμφάνιση πίνακα". 

Εάν χρειάζεται να προσθέσετε τους πίνακες που θέλετε να συσχετίσετε και το 
παράθυρο διαλόγου "Εμφάνιση πίνακα" δεν εμφανίζεται, τότε επιλέξτε από το 
μενού Σχέσεις - Εμφάνιση πίνακα ή κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί της γραμ
μής εργαλείων. 

5. Κάντε διπλό κλικ στα ονόματα των πινάκων που θέλετε να συσχετίσετε και 
στη συνέχεια κλείστε το παράθυρο διαλόγου "Εμφάνιση πίνακα". 

-i 
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6. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο 
πεδίο που θέλετε να συσχετίσετε από τον ένα πίνακα, και μετά σύρετε προς στο 
σχετικό πεδίο του άλλου πίνακα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα σύρετε το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού 
(που εμφανίζεται με έντονο κείμενο) από τον ένα πίνακα, σε ένα ανάλογο πεδίο 
(συχνά με το ίδιο όνομα) του άλλου πίνακα. 

7. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία σχέσεων". Ελέγξτε τα 
ονόματα των πεδίων που εμφανίζονται στις δύο στήλες, για να πιστοποιήσετε ότι 
είναι σωστά. Μπορείτε να τα αλλάξετε, αν είναι απαραίτητο. Ενεργοποιήστε την 
επιλογή "Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών" αν θέλετε η Access να ελέγχει 
αυτόματα την εγκυρότητα των σχέσεων ανάμεσα στους δύο πίνακες και να απο
τρέπει την διαγραφή ή αλλαγή των συσχετιζόμενων δεδομένων. Ο παραπάνω 
έλεγχος είναι δυνατός μόνο αν το πεδίου του πρωτεύοντος πίνακα είναι πρωτεύ
ον κλειδί. 

8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να οριστικοποιήσετε τις ρυθμίσεις σας. 

-i 

9. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8 για κάθε ζεύγος πινάκων που θέλετε να 
συσχετίσετε. 
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Όταν κλείσετε το παράθυρο "Σχέσεις" εμφανίζεται ένα μήνυμα από τη Micro
soft Access, για το αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη διάταξη. Είτε αποθηκεύσετε τη 
διάταξη είτε όχι, οι σχέσεις που δημιουργείτε αποθηκεύονται στη βάση δεδομέ
νων. 

Για διαγραφή μιας υπάρχουσας σχέσης: 

1. Κλείστε όλους τους πίνακες που έχετε ανοίξει. Δεν μπορείτε να διαγράψε
τε σχέσεις ανάμεσα σε ανοιχτούς πίνακες. 

2. Ανοίξτε το παράθυρο των σχέσεων. 

3. Κάντε κλικ στη γραμμή της σχέσης που θέλετε να διαγράψετε (η γραμμή 
θα γίνει έντονη, όταν την επιλέξετε) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο DELETE. 

Ερωτήματα 

*ε ένα πίνακα με δεδομένα θα χρειαστεί να εντοπίσουμε ή ακόμα και να φιλ
τράρουμε την ίδια πληροφορία πολλές φορές. Έτσι για να μην εκτελούμε 

συνέχεια την ίδια διαδικασία, η Access μας παρέχει τα ερωτήματα. Τα ερωτήμα
τα είναι περίπου ίδια με τα φίλτρα και το πλεονέκτημα τους είναι ότι 'χτίζονται’ 
εύκολα και αποθηκεύονται. Έτσι όταν θέλουμε να εντοπίσουμε πληροφορίες από 
έναν πίνακα, ανοίγουμε το ερώτημα που έχουμε δημιουργήσει και αμέσως εμφα
νίζονται τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Για να δημιουργήσουμε ένα ερώτημα, στο παράθυρο της βάσης δεδομένων, 
στην αριστερή μεριά κάνουμε κλικ στο αντικείμενο Ερωτήματα. Στο δεξί μέρος 
κάνουμε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία ερωτήματος σε προβολή σχεδία
σης. Θα εμφανιστεί το περιβάλλον δημιουργίας ερωτήματος. 

Για να δημιουργήσουμε ένα ερώτημα θα πρέπει να ορίσουμε τον πίνακα από 
τον οποίο θα πάρει τα δεδομένα για να εξάγει αποτελέσματα. Στο πλαίσιο διαλό
γου Εμφάνιση πίνακα, κάνουμε διπλό κλικ στον πίνακα που θέλουμε ή επιλέγου
με τον πίνακα και πατάμε στο κουμπί Προσθήκη που βρίσκεται στη δεξιά μεριά 
του παραθύρου. Όπως βλέπουμε εκτός από πίνακες μπορούμε να εισάγουμε και 
ένα άλλο ερώτημα. Αφού τελειώσουμε με την εισαγωγή των πινάκων ή των ερω
τημάτων πατάμε στο κουμπί Κλείσιμο. 
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Η οθόνη μας πρέπει να μοιάζει με την παρακάτω εικόνα: 

^JSjjç] 
JUJP Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Ερώτημα Εργαλεία Παράθυρο Βοήθεια ^JS]x| 
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Πεοιο: 

Πίνακας: 

Ταξινόμηση: 

Εμφάνιση: 

Κριτήρια: 

ή: 

Πεοιο: 

Πίνακας: 

Ταξινόμηση: 

Εμφάνιση: 

Κριτήρια: 

ή: 

Πεοιο: 

Πίνακας: 

Ταξινόμηση: 

Εμφάνιση: 

Κριτήρια: 

ή: 

Πεοιο: 

Πίνακας: 

Ταξινόμηση: 

Εμφάνιση: 

Κριτήρια: 

ή: 

D D D D D D 

Πεοιο: 

Πίνακας: 

Ταξινόμηση: 

Εμφάνιση: 

Κριτήρια: 

ή: 

Πεοιο: 

Πίνακας: 

Ταξινόμηση: 

Εμφάνιση: 

Κριτήρια: 

ή: 

Πεοιο: 

Πίνακας: 

Ταξινόμηση: 

Εμφάνιση: 

Κριτήρια: 

ή: 

QBE (Query Building Engine) 
Μηχανή δημιουργίας ερωτημάτων 
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|Έτοιμο Ρ^Γ~Γ~ 

To παράθυρο δημιουργίας ερωτημάτων χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο επάνω μέ
ρος που ονομάζεται Περιοχή πινάκων, εμφανίζονται οι πίνακες που έχουμε εισά
γει στο ερώτημα και στο κάτω μέρος τον QBE όπου εκεί δημιουργούμε το ερώ
τημα. 

Σε περίπτωση που έχουμε εισάγει λάθος πίνακα, ή αποφασίσουμε να εισάγου
με και άλλο πίνακα πατάμε το κουμπί Εμφάνιση πίνακα 0 Ξ από την εργαλειο
θήκη. Αυτόματα θα εμφανιστεί στην οθόνη το πλαίσιο διαλόγου Εμφάνιση πίνα
κα. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε έναν πίνακα μέσα από το ερώτημα κάνουμε δε
ξί κλικ επάνω του και από το βοηθητικό μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε την 
εντολή Κατάργηση πίνακα. 

Στην περιοχή του QBE υπάρχουν στήλες, όπου στην καθεμία θα τοποθετήσου
με τα πεδία του πίνακα που θέλουμε να εμφανίζονται στο ερώτημα. Υπάρχουν 
τρεις διαφορετικοί τρόποι για να εισάγουμε πεδία από την περιοχή πινάκων στην 
περιοχή του QBE. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να κάνουμε διπλό κλικ επάνω στο 
πεδίο του πίνακα. Θα δούμε ότι η πρώτη διαθέσιμη στήλη θα γεμίσει με τα στοι
χεία του πεδίου. Ο δεύτερος τρόπος είναι να σύρουμε το πεδίο που θέλουμε 
επάνω σε μία στήλη του QBE και ο τρίτος τρόπος είναι να κάνουμε κλικ στη στή
λη που θέλουμε να εισάγουμε το πεδίο στη γραμμή Πεδίο και να επιλέξουμε το 
πεδίο από την πτυσσόμενη λίστα που θα εμφανιστεί. Μία πολύ συνηθισμένη κίνη
ση που κάνουμε είναι να εισάγουμε όλα τα πεδία του πίνακα μέσα στο ερώτημα. 
Τότε κάνουμε διπλό κλικ επάνω στο όνομα του πίνακα και θα δούμε ότι θα επιλε
χθούν όλα τα πεδία. Σύρουμε ένα πεδίο στον QBE και αυτόματα εισάγονται όλα 
τα πεδία στις αντίστοιχες στήλες του QBE. 

1 

-θ-



A c c e s s _ I T . q x d 15/1/2008 1:55 DD Page 180 

Στην παρακάτω εικόνα έχουμε εισάγει 5 πεδία στο ερώτημα: 

Στη γραμμή της ταξινόμησης, μπορούμε να ρυθμίσουμε την ταξινόμηση των 
δεδομένων ως προς την στήλη που θέλουμε. Σε περίπτωση που ρυθμίσουμε πα
ραπάνω από μία στήλες, τότε προτεραιότητα έχει η στήλη που βρίσκεται αριστε
ρά. 

Στην γραμμή της εμφάνισης, εάν αποεπιλέξουμε το πλαίσιο ελέγχου που 
υπάρχει εκεί τότε η στήλη δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα του ερωτήματος. 

Και τέλος στην πιο σημαντική γραμμή Κριτήρια, πληκτρολογούμε τα κριτήρια 
για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να εμφανι
στούν μόνο οι μαθητές με ταχ κώδικα 26332, αρκεί να πληκτρολογήσουμε 26332 
στη γραμμή των κριτηρίων στη στήλη TAX ΚΩΔ. 

Μπορούμε παράλληλα να ρυθμίσουμε και περισσότερα κριτήρια. Εάν θέλαμε 
να εμφανίσουμε τους μαθητές που είναι από ΒΕΡΟΙΑ και παρακολουθούν το τμή
μα των ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τότε θα πληκτρολογούσαμε τα κριτήρια κάτω από τις αντί
στοιχες στήλες. 

Η συνάρτηση LIKE 
|Ί_|Ίσυνάρτηση LIKE είναι από τις πιο χρήσιμες συναρτήσεις και τη χρησιμο-
[Γϋποιούμε για να αναζητήσουμε κείμενο. Η γενική σύνταξη της συνάρτησης 

είναι: LIKE “κριτήριο”. Όπου στο κριτήριο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε μία 
ολόκληρη λέξη ή να χρησιμοποιήσουμε και το * (το χαρακτήρα μπαλαντέρ). Για 
παράδειγμα εάν θέλαμε να εμφανίσουμε όλους τους μαθητές όπου ο μικρό τους 
όνομα αρχίζει από Δ, τότε στη στήλη ΟΝΟΜΑ θα πληκτρολογούσαμε LIKE "Δ*”. 
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Όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί της LIKE με το * 
• LIKE "Δ*”. Εντοπίζει όλες τις λέξεις που αρχίζουν από Δ όπως Δημήτρης, 

Δήμητρα, Διονύσης κλπ 

• LIKE “*Σ". Εντοπίζει όλες τις λέξεις που τελειώνουν σε Σ όπως Αντώνης, 
Μάκης, Παναγιώτης κλπ 

• LIKE “*ρ*”. Εντοπίζει όλες τις λέξεις που περιέχουν το Ρ όπως Δήμητρα, 
Γιώργος, Πέτρος, Ρούλα κλπ 

• LIKE "Δ*Α". Εντοπίζει όλες τις λέξεις που αρχίζουν από Δ και τελειώνουν 
σε Α (δεν είναι απαραίτητο να είναι λέξεις αλλά και ολόκληρες προτάσεις) 
όπως Δήμητρα, Διονυσία, Δεν είμαι καλά σήμερα κλπ 

Επειδή η LIKE είναι η πιο συνηθισμένη συνάρτηση μπορούμε να πληκτρολο
γούμε μόνο το κριτήριο χωρίς τα εισαγωγικά και η συνάρτηση συμπληρώνεται 
αυτόματα. 

Η συνάρτηση OR 
|>^άποιες φορές θα χρειαστεί να αναζητήσουμε δεδομένα από μία στήλη αλ-
1/\λά με περισσότερα από 1 κριτήρια. Για παράδειγμα πως θα μπορούσαμε 

να εμφανίσουμε τους μαθητές που είναι από ΒΕΡΟΙΑ ή από ΝΑΟΥΣΑ; Στη γραμ
μή κριτηρίων πληκτρολογούμε τη λέξη ΒΕΡΟΙΑ και από κάτω τη λέξη ΝΑΟΥΣΑ. 
Παρατηρούμε ότι η γραμμή κριτηρίων περιέχει 7 γραμμές, που σημαίνει ότι μπο
ρούμε να βάλουμε μέχρι 7 διαφορετικά κριτήρια για μία στήλη. Τι γίνεται όμως 
όταν θέλουμε να ορίσουμε περισσότερα από 7 κριτήρια; Η συνάρτηση OR μας δί
νει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε δεδομένα από μία στήλη με όσα κριτήρια θέ
λουμε. Η γενική σύνταξη της OR είναι: “κριτήριοί” OR “κριτήριο2” OR ... “κρι-
τήριοΝ”. Οπότε εάν θέλαμε να εντοπίσουμε όλους του μαθητές που είναι από 
ΒΕΡΟΙΑ ή από ΝΑΟΥΣΑ τότε στη γραμμή κριτηρίων θα πληκτρολογήσουμε “ΒΕ
ΡΟΙΑ" OR “ΝΑΟΥΣΑ". 

Η συνάρτηση BETWEEN 

Ιε τη συνάρτηση BETWEEN εντοπίζουμε τιμές οι οποίες βρίσκονται ανά
μεσα σε δύο όρια. Συνήθως τη χρησιμοποιούμε σε αριθμητικά πεδία ή πε

δία ημερομηνιών. Για παράδειγμα θέλουμε να εμφανίσουμε όλους τους μαθητές 
που πληρώνουν ΔΙΔΑΚΤΡΑ από 300 έως και 600 ευρώ. Η γενική συνάρτηση της 
BETWEEN είναι: BETWEEN όριοί AND όριο2. Όπου τα όρια συνήθως είναι ημε
ρομηνίες οι αριθμοί. Στο παραπάνω παράδειγμα θα πληκτρολογούσαμε BETWE
EN 300 AND 600. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι θα εμφανιστούν και οι μαθητές που 
είναι επάνω στα όρια δηλαδή και αυτοί που πληρώνουν 300 ή 600 ευρώ. 

Η συνάρτηση DATE0 
Γί_ΙΊσυνάρτηση DATE() χρησιμοποιείται μόνο σε πεδία ημερομηνίας και εμφα-
[ΓίΙνίζει πάντα τη σημερινή ημερομηνία. Η γενική σύνταξη της συνάρτησης εί

ναι: DATE0- Οπότε εάν θέλαμε να δούμε ποιοι μαθητές εγγράφηκαν σήμερα στη 
σχολή μας, στο κριτήριο της στήλης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ θα πληκτρολογή
σουμε DATE0 

Μαθηματικοί Τελεστές 
*κτός από τις συναρτήσεις μπορούμε ως κριτήρια να χρησιμοποιήσουμε και 
ιτους μαθηματικούς τελεστές. Τους χρησιμοποιούμε συνήθως σε αριθμητι

κά πεδία και πεδία ημερομηνίας, ενώ σπανιότερα χρησιμοποιούνται και σε πεδία 
κειμένου. 

48Ìfc 
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Τελεστής Επεξήγηση 

> Μεγαλύτερο 

< Μικρότερο 

> = Μεγαλύτερο από 

< = Μικρότερο από 

ο Διάφορο 

Για παράδειγμα εάν θέλαμε να δούμε ποιοι μαθητές πληρώνουν κάτω από 500 
ευρώ, θα πληκτρολογούσαμε στο πεδίο ΔΙΔΑΚΤΡΑ, <500. 

Διάφορα άλλα κριτήρια 

ΓρΊολλές φορές κατά τη διάρκεια που καταχωρούμε τα δεδομένα, κάποια πε-
J Jôia δεν τα γνωρίζουμε με αποτέλεσμα να τα αφήνουμε κενά. Όταν πλέον 

έχουμε τα στοιχεία θα χρειαστεί να εντοπίσουμε τα πεδία που είναι κενά. Πλη
κτρολογώντας το κριτήριο NULL στην κατάλληλη στήλη, εμφανίζονται όλα τα πε
δία που είναι κενά. Σε αντίθετη περίπτωση πληκτρολογώντας IS NOT NULL, εμ
φανίζονται όλα τα συμπληρωμένα πεδία. 

Σε πεδία που ο τύπος δεδομένων τους έχει ρυθμιστεί σε Ναι/Όχι, χρησιμο
ποιούμε τα ειδικά κριτήρια TRUE για όσα έχουν την τιμή Ναι και FALSE για όσα 
έχουν την τιμή Όχι. 

Αφού ρυθμίσουμε όλα τα κριτήρια, πρέπει να εκτελέσουμε το ερώτημα για να 
δούμε αν τα στοιχεία που θα εξαχθούν είναι σωστά. Η εκτέλεση ερωτήματος γί
νεται από το κουμπί Εκτέλεση · που βρίσκεται περίπου στο μέσον της γραμ
μής εργαλείων. 

Συγκεντρωτικά στοιχεία σε Ερωτήματα 

S~pa ερωτήματα εκτός από το να συλλέγουν στοιχεία βάσει κριτηρίων, μπο-
J ρουν να κάνουν και διάφορους μαθηματικούς υπολογισμούς. 

Για παράδειγμα εάν έχουμε 1000 μαθητές, θα θέλαμε να ξέρουμε πόσοι από 
αυτούς είναι από την ΒΕΡΟΙΑ, ή πόσοι παρακολουθούν το τμήμα των ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ή ποιο είναι το άθροισμα όλων των διδάκτρων των μαθητών. 

Όλα αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται πολύ εύκολα ενεργοποιώντας τα Συγκε
ντρωτικά στοιχεία Σ . Παρατηρούμε ότι στον QBE εμφανίζεται μία νέα γραμμή 
η οποία ονομάζεται Συγκεντρωτικά στοιχεία, όπου από εκεί μπορούμε να ομαδο
ποιήσουμε τα δεδομένα, να κάνουμε καταμέτρηση, άθροισμα, μέσο όρο κλπ. 

Δεν μπορούν όμως όλα τα πεδία να εισαχθούν μέσα στο ερώτημα, γιατί δεν θα 
υπάρχει μέτρο ομαδοποίησης. Δηλαδή εάν πρέπει να μετρήσουμε το πλήθος των 
μαθητών από ΒΕΡΟΙΑ, θα πρέπει να εισάγουμε μέσα στο ερώτημα το πεδίο ΠΟ
ΛΗ/ΧΩΡΙΟ δύο φορές. Η μία στήλη (στην γραμμή συγκεντρωτικά στοιχεία) θα 
ομαδοποιήσει την Πόλη με βάση το κριτήριο ΒΕΡΟΙΑ και η δεύτερη στήλη θα με
τρήσει το πλήθος. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε πώς θα ρυθμίσουμε το ερώ
τημα: 
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Εάν αφήναμε κενό το κριτήριο της πρώτης στήλης, τότε η Access θα εμφάνι
ζε όλες τις πόλεις που υπάρχουν στον πίνακα και θα έκανε καταμέτρηση την κα
θεμιά ξεχωριστά. 

Εκτελώντας το ερώτημα εμφανίζονται τα αποτελέσματα μόνο για τη ΒΕΡΟΙΑ. 
Παρατηρήστε ότι τοποθετήσαμε ένα πεδίο μόνο μέσα στο ερώτημα δύο φορές. 
Εάν τοποθετούσαμε και άλλα πεδία, όπως το ΕΠΩΝΥΜΟ το ΟΝΟΜΑ κλπ, τότε τα 
δεδομένα δεν θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να υπολογιστεί το πλήθος. Αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις των ομαδοποιή
σεων. Πάντα πρέπει να προσέχουμε ότι τα πεδία που θα εισαχθούν στο ερώτημα 
θα έχουν κοινά δεδομένα που θα οδηγήσουν σε ομαδοποίηση. 

-i 

Μία άλλη περίπτωση εί
ναι να αθροίσουμε όλα τα 
δίδακτρα των μαθητών. Τό
τε θα χρησιμοποιήσουμε 
μόνο μία φορά το πεδίο ΔΙ
ΔΑΚΤΡΑ στον πίνακα. Λόγω 
του ότι το πεδίο είναι αριθ
μητικό, δεν χρειάζεται να 
τοποθετηθεί και δεύτερη 
φορά μέσα, όπως στο πα
ραπάνω παράδειγμα. Αφού 
τοποθετήσουμε το πεδίο 
μέσα στο ερώτημα, ρυθμί
ζουμε τη γραμμή των συ
γκεντρωτικών στοιχείων να 
αθροίσει. 
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Μία άλλη περίπτωση είναι να εμφανί
σουμε όλα τα τμήματα που παρακολου
θούν οι μαθητές μας. Το θέμα είναι αν 
τοποθετήσουμε το πεδίο ΤΜΗΜΑ μέσα 
στο ερώτημα αυτό θα εμφανίσει όλα τα 
τμήματα που παρακολουθούν όλοι οι 
μαθητές. Δηλαδή εάν έχουμε 40 μαθη
τές στο ΤΜΗΜΑ της ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ, τότε 
η λέξη ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ θα εμφανιστεί 40 
φορές. Το ίδιο θα ισχύει και για τα άλλα 
τμήματα. Για το λόγο αυτό εάν ενεργο
ποιήσουμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία 
και τα ρυθμίσουμε το πεδίο ΤΜΗΜΑ να 
ομαδοποιηθεί, τότε πραγματικά θα 
έχουμε μία φορά το κάθε τμήμα στη λί
στα. Παρακάτω βλέπουμε πώς θα δη
μιουργήσουμε το σχετικό ερώτημα: 

Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να καταλήξουμε και χωρίς την χρήση των συ
γκεντρωτικών στοιχείων. Εισάγουμε το πεδίο ΤΜΗΜΑ στο ερώτημα και κάνουμε 
δεξί κλικ σε κενό σημείο της περιοχής πινάκων. Στο μενού που θα εμφανιστεί επι
λέγουμε ιδιότητες. 

-i 

Στο παράθυρο ιδιοτήτων που θα εμφανιστεί, ρυθμίζουμε την ιδιότητα Μοναδι
κές τιμές σε Ναι. 

| ^ Ιδιότητες ερωτήματος *Ι 
Γενικές 

Περιγραφή 
Εμφάνιση άλων των πεδίων 
Κορυφαίες τιμές 
Μοναδικές τιμές 
Μοναδικές εγγραφές 
Δικαιώματα εκτέλεσης 

^ ] Περιγραφή 
Εμφάνιση άλων των πεδίων 
Κορυφαίες τιμές 
Μοναδικές τιμές 
Μοναδικές εγγραφές 
Δικαιώματα εκτέλεσης 

. . . . Όχι fj 
Περιγραφή 
Εμφάνιση άλων των πεδίων 
Κορυφαίες τιμές 
Μοναδικές τιμές 
Μοναδικές εγγραφές 
Δικαιώματα εκτέλεσης 

. , . , Όλες 

Περιγραφή 
Εμφάνιση άλων των πεδίων 
Κορυφαίες τιμές 
Μοναδικές τιμές 
Μοναδικές εγγραφές 
Δικαιώματα εκτέλεσης 

, , , , ιίΕΙΙ ^J 

Περιγραφή 
Εμφάνιση άλων των πεδίων 
Κορυφαίες τιμές 
Μοναδικές τιμές 
Μοναδικές εγγραφές 
Δικαιώματα εκτέλεσης 

. . . . Όχι 

Περιγραφή 
Εμφάνιση άλων των πεδίων 
Κορυφαίες τιμές 
Μοναδικές τιμές 
Μοναδικές εγγραφές 
Δικαιώματα εκτέλεσης . . . Του χρήστη 
Βάση δεδομένων ηροέλευσης 
ΣυμΡολοσειρά σύνδεσης ηροέλευσης . . . . 
Κλειδώματα εγγραφών 
Τύπος συνόλου εγγραφών 
Χρόνος αναμονής ODBC  
Φίλτρο 

. . . (τρέχουσα) Βάση δεδομένων ηροέλευσης 
ΣυμΡολοσειρά σύνδεσης ηροέλευσης . . . . 
Κλειδώματα εγγραφών 
Τύπος συνόλου εγγραφών 
Χρόνος αναμονής ODBC  
Φίλτρο 

Βάση δεδομένων ηροέλευσης 
ΣυμΡολοσειρά σύνδεσης ηροέλευσης . . . . 
Κλειδώματα εγγραφών 
Τύπος συνόλου εγγραφών 
Χρόνος αναμονής ODBC  
Φίλτρο 

. . . . Χωρίς κλειδώματα 

Βάση δεδομένων ηροέλευσης 
ΣυμΡολοσειρά σύνδεσης ηροέλευσης . . . . 
Κλειδώματα εγγραφών 
Τύπος συνόλου εγγραφών 
Χρόνος αναμονής ODBC  
Φίλτρο 

. . . . Δυναμοσύνολο 

Βάση δεδομένων ηροέλευσης 
ΣυμΡολοσειρά σύνδεσης ηροέλευσης . . . . 
Κλειδώματα εγγραφών 
Τύπος συνόλου εγγραφών 
Χρόνος αναμονής ODBC  
Φίλτρο 

, . , . 60 

Βάση δεδομένων ηροέλευσης 
ΣυμΡολοσειρά σύνδεσης ηροέλευσης . . . . 
Κλειδώματα εγγραφών 
Τύπος συνόλου εγγραφών 
Χρόνος αναμονής ODBC  
Φίλτρο .... d 
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Εκτελώντας το ερώτημα, τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια με του προηγούμε
νου παραδείγματος. 

Στην περίπτωση που μέσα στο ερώτημα υπάρχουν παραπάνω από ένας πίνα
κες, αρκεί να τοποθετήσουμε τα σωστά πεδία από τον κάθε πίνακα και να ρυθμί
σουμε τα κριτήρια. 

Η Access μας δίνει την δυνατότητα κατασκευής ερωτημάτων τα οποία περιέ
χουν αθροίσματα ή άλλα συγκεντρωτικής φύσης αποτελέσματα (π.χ μέγιστες ή 
ελάχιστες τιμές, μέσοι όροι από ένα σύνολο τιμών ή πλήθος τιμών) και με την βο
ήθεια οδηγού. Έστω για παράδειγμα ο πίνακας Θερμοκρασίες της βάσης Μετε
ωρολογικός σταθμός με πεδία Πόλη, Ημερομηνία μέτρησης και Βαθμοί. Σε μια 
προσπάθεια στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων του πίνακα θα ήταν επιθυ
μητός ο υπολογισμός των μέσων όρων θερμοκρασιών για κάθε πόλη του πίνακα. 
Ο τρόπος που θα εργαστούμε είναι ο ακόλουθος: 

1. Με το παράθυρο "βάση δεδομένων" σε πρώτο πλάνο επιλέγουμε από τα 
"Αντικείμενα" την καρτέλα "Ερωτήματα". Εκεί κάνουμε διπλό κλικ στην επιλογή 
"Δημιουργία ερωτήματος με τη χρήση οδηγού". 

1 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται διαλέγουμε από το "Πίνακες/Ερω-
τήματα" τον πίνακα Θερμοκρασίες προσθέτουμε όλα τα "Διαθέσιμα πεδία" που 
εμφανίζονται στην λίστα "Επιλεγμένα πεδία". Έπειτα κάνουμε κλικ στο Επόμενο. 
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3. Σε αυτό το βήμα και στην ερώτηση για το είδος του ερωτήματος επιλέγου
με "Συνοπτικό" και κάνουμε κλικ στο Επιλογές σύνοψης. 

-i 

4. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει επιλέγουμε το πεδίο "MO" και πατάμε 
OK. 
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5. Επιστρέφοντας στον οδηγό ερωτημάτων πατάμε Επόμενο. Σε αυτό το βή
μα και επειδή ο πίνακας περιέχει ημερομηνίες καλούμαστε να διαλέξουμε το εί
δος ημερολογιακής ομαδοποίησης που θέλουμε. Επειδή στο συγκεκριμένο παρά
δειγμα δεν επιθυμούμε κάποιο είδος ημερολογιακής ομαδοποίησης διαλέξτε 
"Έτος" και πατήστε Επόμενο. 

6. Στο τελευταίο βήμα πατήστε Τέλος. Το ερώτημα αποθηκεύτηκε με το προ
τεινόμενο από της Access όνομα και άνοιξε σε κατάσταση προβολής. 

-i 

1. Παρατηρούμε ότι το ερώτημα εμφανίζει τους μέσους όρους κάθε πόλης. 

Όλα τα ερωτήματα που δημιουργήσαμε για να εξάγουμε τα αποτελέσματα 
που θέλουμε, ανήκουν σε μία μεγάλη κατηγορία ερωτημάτων που ονομάζονται 
Ερωτήματα Επιλογής, που είναι και τα πιο συνηθισμένα. 
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Διαγραφή ή μετονομασία ερωτήματος 

Για να διαγράψουμε ή αν αλλάξουμε το όνομα σε ένα ερώτημα θα πρέπει 
αυτό να μην είναι ανοιχτό και να έχουμε μπροστά μας το παράθυρο "Βάση 

δεδομένων" με ενεργή την καρτέλα "Ερωτήματα". Επιλέγουμε το ερώτημα που 
θέλουμε και μετά από το μενού Επεξεργασία δίνουμε Διαγραφή ή Μετονομασία 
αντίστοιχα. Οι ίδιες επιλογές προσφέρονται και στο μενού συντόμευσης που 
ανοίγει με δεξί κλικ πάνω στο ερώτημα. Για τις παραπάνω ενέργειες μπορούν 
ακόμα να χρησιμοποιηθούν και τα πλήκτρα DELETE (διαγραφή) ή F2 (μετονομα
σία) του πληκτρολόγιο. 

Φόρμες 

/^s\i φόρμες όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, μας προσφέρουν ένα γρα-
^ / φ ι κ ό περιβάλλον για να εισάγουμε, να προβάλλουμε, να διορθώνουμε, να 

διαγράφουμε τις εγγραφές μας και γενικότερα να εκτελέσουμε όλες τις εντολές 
που μάθαμε στους πίνακες. 

Η φόρμα είναι άμεσα συνδεδεμένη με έναν πίνακα ή με ένα ερώτημα για να 
μπορεί να αντλεί δεδομένα. Στη φόρμα μπορούμε να έχουμε χρώματα για τα αντι
κείμενα μας, κάτι που δεν μπορεί να γίνει στον πίνακα. Επιπλέον στη φόρμα μπο
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε σύνθετα πλαίσια ή πλαίσια λίστας ή ακόμα και κου
μπιά που θα κάνουν τη διαχείριση των δεδομένων μας ακόμα πιο εύκολη. Επίσης 
η φόρμα όπως βλέπουμε παρακάτω εμφανίζει μόνο μία εγγραφή κάθε φορά, κά
νοντας την επεξεργασία των δεδομένων ακόμα πιο εύκολη. 

Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα σύνθε
του πλαισίου. Το πεδίο Πόλη/Χωριό εί
ναι σύνθετο πλαίσιο και όταν κάνουμε 
κλικ επάνω του, εμφανίζονται όλες οι 
Πόλεις. Έτσι ο χρήστης δεν χρειάζε
ται να πληκτρολογήσει την Πόλη, ελα
χιστοποιώντας την πιθανότητα να κά
νει λάθος στην πληκτρολόγηση. 

Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα Πλαι
σίου Λίστας. Το πεδίο Πόλη/Χωριό εί
ναι Πλαίσιο λίστας όπου εμφανίζονται 
όλες οι Πόλεις. Ο χρήστης κάνει κλικ 
επάνω στην πόλη που θέλει, δεν 
χρειάζεται να την πληκτρολογή-σει, 
ελαχιστοποιώντας την πιθα-νότητα να 
κάνει λάθος στην πληκτρολόγηση. 
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Δημιουργία Φόρμας 

rUlAccess για τη δημιουργία φορμών, παρέχει έναν οδηγό, όπου μέσα σε μι-
LTJKPÓ χρονικό διάστημα, μπορούμε να έχουμε μία φόρμα έτσι όπως τη θέ

λουμε. Για να δημιουργήσουμε μία φόρμα από το παράθυρο της βάσης δεδομέ
νων επιλέγουμε Φόρμες και από τη δεξιά μεριά του παραθύρου κάνουμε διπλό 
κλικ στην εντολή Δημιουργία φόρμας με τη χρήση οδηγού. 

Εμφανίζεται το πρώτο βήμα του οδηγού, όπου πρέπει να επιλέξουμε τον πη
γαίο πίνακα ή ερώτημα και κατόπιν να επιλέξουμε τα πεδία που θέλουμε να εμ
φανίζει η φόρμα. 

Οδηγάς φορμών 

= = 
= 

= = 
™ _ | 

] Επιλέγουμε τον πηγαίο 

] πίνακα 

Ποια πεδία θέλετε στη φόρμα; 

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από περισσότερους 
από έναν πίνακες ή ερωτήματα. 

Πίνακες/Ερωτήματα 

|πίνακας: ΜΑΘΗΤΕΣ 

Διαθέσιμα πεδία: 

CtiTjllSnuiaH Η Α . ι 
• ΕΠΏΝΥΜΟ 
Ι ΟΝΟΜΑ 

Ι ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΙΠΟΑΗ/ΧΩΡΙΟ 

Ι ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ζ} 

ι • ΕΠΏΝΥΜΟ 
Ι ΟΝΟΜΑ 

Ι ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΙΠΟΑΗ/ΧΩΡΙΟ 

Ι ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ζ} 

Η 
• ΕΠΏΝΥΜΟ 
Ι ΟΝΟΜΑ 

Ι ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΙΠΟΑΗ/ΧΩΡΙΟ 

Ι ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ζ} 

< ι 

• ΕΠΏΝΥΜΟ 
Ι ΟΝΟΜΑ 

Ι ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΙΠΟΑΗ/ΧΩΡΙΟ 

Ι ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ζ} 
«ι 

Ιτκ ζ} 

Μεταφέρουμε τα πεδία που θα εμ- Ι 

φανίζει η φόρμα, από τα Διαθέσιμα Ι 

στα Επιλεγμένα 

Επιλεγμένα πεδία: 

' ι 
-i 

Άκυρο < Προηγούμενο Επόμενο > Τέλος 

Αφού ολοκληρώσουμε αυτό το βήμα, πατάμε στο κουμπί Επόμενο για να εμ
φανιστεί το επόμενο βήμα του οδηγού, όπου θα πρέπει να επιλέξουμε τη Διάτα
ξη της φόρμας. Εδώ έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα από τέσσερις επιλογές (Στή
λης, Πίνακα, Φύλλου Δεδομένων και Στοιχισμένη). Η πιο συνηθισμένη επιλογή εί
ναι η Στήλης. 

-θ-
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Πατώντας το κουμπί Επόμενο, εμφανίζεται το τρίτο βήμα του οδηγού, όπου 
μέσα από αρκετές επιλογές που είναι διαθέσιμες, θα ρυθμίσουμε το Στυλ της 
φόρμας, το χρώμα του φόντου και των πεδίων. Στο παράδειγμα θα επιλέξουμε το 
Στυλ Διενθής. 

-i 
Και πατώντας ακόμα μία φορά το κουμπί Επόμενο, εμφανίζεται το τελευταίο 

βήμα του οδηγού όπου πρέπει να επιλέξουμε το όνομα με το οποίο θα αποθηκεύ
σουμε τη φόρμα. 

-θ-
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Αφού πατήσουμε το κουμπί Τέλος, εμφανίζεται η φόρμα ενεργοποιημένη στην 
οθόνη μας. 

Παρατηρούμε ότι η φόρμα είναι ένα ξεχωριστό παράθυρο. Οι εργασίες που 
μπορούμε να κάνουμε εδώ, έχουν άμεσο αντίκτυπο στον συνδεδεμένο πίνακα. 
Παρατηρούμε ότι στο κάτω μέρος της φόρμας υπάρχουν τα ίδια χειριστήρια που 
υπάρχουν και στον πίνακα. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι λειτουρ
γίες της ταξινόμησης, εύρεσης και φίλτρου που περιγράψαμε για τους πίνακες. 

Η φόρμα όπως και οι πίνακες και τα ερωτήματα, έχει προβολή σχεδίασης, 
όπου μπορούμε να παρέμβουμε και να μετατρέψουμε τη φόρμα όπως ακριβώς 
θέλουμε εμείς. Πατώντας το πρώτο κουμπί στην εργαλειοθήκη, μεταφερόμαστε 
στην προβολή σχεδίασης φόρμας. Παρατηρούμε ότι η φόρμα σταματά να είναι 
λειτουργική (δηλαδή δεν εμφανίζει τις εγγραφές όπως πριν) και εμφανίζει ένα 
πλέγμα για το σχεδιασμό των αντικειμένων. 

1 
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Στην προβολή σχεδίασης φόρμας, παρατηρούμε ότι η φόρμα χωρίζεται σε 
τρία μέρη, στο επάνω μέρος που ονομάζεται Κεφαλίδα φόρμας, στο μεσαίο που 
ονομάζεται Λεπτομέρεια και στο κάτω μέρος που ονομάζεται Υποσέλιδο φόρ
μας. Εάν η κεφαλίδα και το υποσέλιδο της φόρμας δεν εμφανίζονται, τότε από το 
μενού Προβολή μπορούμε να επιλέξουμε Κεφαλίδα/υποσέλιδο φόρμας για να 
εμφανιστούν. 

Το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε σε μία φόρμα είναι να αλλάξουμε το 
χρώμα φόντου. Κάνουμε κλικ σε ένα γκρι κενό σημείο της Λεπτομέρειας για να 
την επιλέξουμε και από το χρώμα γεμίσματος (από την εργαλειοθήκη), επιλέγου
με το χρώμα που επιθυμούμε. Το ίδιο μπορούμε να εφαρμόσουμε και για την κε
φαλίδα και το υποσέλιδο. 

Στη φόρμα μπορούμε να προσθέσουμε και Ετικέτες. Οι ετικέτες είναι αντικεί
μενα που εμφανίζουν πληροφοριακό κείμενο και τις σχεδιάζουμε σε οποιοδήπο
τε σημείο της φόρμας επιθυμούμε (συνήθως σχεδιάζονται στην κεφαλίδα και το 
υποσέλιδο). Για να σχεδιάσουμε μία ετικέτα, επιλέγουμε το αντίστοιχο εικονίδιο 
της \-Αα από την ειδική εργαλειοθήκη αντικειμένων. Σε περίπτωση που δεν είναι 
ορατή η εργαλειοθήκη, από την βασική εργαλειοθήκη στο επάνω μέρος, πατάμε 
το κουμπί Εργαλειοθήκη ·$£. 

Επιλέγουμε το κουμπί της ετικέτας και στην περιοχή της φόρμας που θέλου
με σύρουμε το ποντίκι για να την σχεδιάσουμε. Μόλις αφήσουμε το ποντίκι, τότε 
μέσα στην ετικέτα θα εμφανιστεί ο δρομέας για να πληκτρολογήσουμε το κείμε
νο. Μόλις πληκτρολογήσουμε το κείμενο πατάμε το πλήκτρο Enter. 

Εδώ βλέπουμε το σχεδιασμό της ετικέτας. 

Αφού πατήσουμε το Enter για να επικυρώσουμε το κείμενο, μπορούμε από την 
εργαλειοθήκη της μορφοποίησης, να αλλάξουμε γραμματοσειρά, μέγεθος, στοί
χιση, χρώμα γραμμάτων, φόντου κλπ. 
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Εδώ βλέπουμε τη μορφοποιημένη ετικέτα που σχεδιάσαμε στην κεφαλίδα της 
φόρμας. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να διορθώσουμε το κείμενο μιας ετικέ
τας, απλώς κάνουμε κλικ μέσα της, όπου εμφανίζεται ο δρομέας. 

Ένα άλλο χρήσιμο αντικείμενο που μπορούμε να εισάγουμε στις φόρμες είναι 
ένα κουμπί Εντολής. Τα κουμπιά είναι αντικείμενα στα οποία κάνουμε κλικ και 
εκτελείται αυτόματα μία εργασία. Η Access μας παρέχει έναν πολύ χρήσιμο οδη
γό για να δημιουργούμε κουμπιά. Για να δημιουργήσουμε ένα κουμπί με τη βοή
θεια του οδηγού, από την εργαλειοθήκη των αντικειμένων, σιγουρευόμαστε ότι 
το κουμπί Οδηγοί στοιχείων ελέγχου είναι ενεργοποιημένο • Πατάμε το Κου
μπί εντολής _ j και κάνουμε κλικ στην περιοχή της φόρμας που θέλουμε να δη
μιουργηθεί. Θα ενεργοποιηθεί ο οδηγός, όπου στο πρώτο βήμα Επιλέγουμε την 
Κατηγορία της εντολής και αμέσως μετά την Ενέργεια που επιθυμούμε να εκτε
λέσει το κουμπί. Στο παράδειγμα θα δημιουργήσουμε ένα κουμπί που όταν το κά
νουμε κλικ θα μας μεταφέρει στην τελευταία εγγραφή. 

1 
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Πατώντας το κουμπί Επόμενο, θα ρυθμίσουμε αν θα εμφανίζεται κείμενο επά
νω στο κουμπί ή Εικόνα. 

Κρατάμε τις προεπιλογές που εμφανίζει ο οδηγός και πατάμε στο κουμπί Τέ
λος. Θα δούμε το κουμπί επάνω στη φόρμα. Για να το δοκιμάσουμε, θα πρέπει να 
μεταβούμε στην προβολή φόρμας όπου όταν πατήσουμε το κουμπί, η φόρμα θα 
εμφανίσει την τελευταία εγγραφή. -i 
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Προβολή Φόρμας 

Ιια φόρμα ενεργοποιείται και εμφανίζονται τα δεδομένα του συσχετισμέ
νου με αυτήν πίνακα με την επιλογή Προβολή - Προβολή φόρμας όταν 

αυτή βρίσκεται σε προβολή σχεδίασης ή με δεξί κλικ πάνω σε μια κλειστή φόρμα 
και επιλέγοντας Άνοιγμα. Σε αυτή την κατάσταση έχουμε τις ακόλουθες βασικές 
δυνατότητες: 

1. Μετακίνησης σε συγκεκριμένη εγγραφή: Αυτό γίνεται είτε από το μενού με 
τις επιλογές που εμφανίζονται στο Επεξεργασία - Μετάβαση είτε με τα αντίστοι
χα κουμπιά πλοήγησης που βρίσκονται στο κάτω μέρος της φόρμας. 

2. Προσθήκης μιας εγγραφής: Η προσθήκη μιας νέας κενής εγγραφής για κα
ταχώρηση στοιχείων γίνεται είτε από το μενού με την επιλογή Εισαγωγή - Δη
μιουργία εγγραφής είτε από το τελευταίο δεξιό κουμπί πλοήγησης στην κάτω 
πλευρά της φόρμας. 

1 
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3. Διαγραφής μιας εγγραφής: Η διαγραφή της τρέχουσας εγγραφής γίνεται 
από το μενού Επεξεργασία - Διαγραφή ή πατώντας στο πληκτρολόγιο το πλή
κτρο Del. 

4. Διόρθωσης των περιεχομένων μιας εγγραφής: Αφού εντοπίσουμε την επι
θυμητή εγγραφή στην συνέχεια τοποθετούμε τον δρομέα στα πεδία που θέλου
με και τροποποιούμε το περιεχόμενο τους. Με την μετακίνηση σε μια άλλη εγγρα
φή ή με το κλείσιμο της φόρμας οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα. 

5. Εφαρμογή φίλτρου και ταξινόμησης στις εγγραφές: Υπάρχει η δυνατότη
τα εφαρμογής φίλτρων και ταξινόμησης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως στους 
πίνακες (βλ. προηγούμενα) 

Διαγραφή ή μετονομασία φόρμας 

Για να διαγράψουμε ή αν αλλάξουμε το όνομα σε μια φόρμα θα πρέπει αυ
τή να μην είναι ανοιχτή και να έχουμε μπροστά μας το παράθυρο "Βάση δε

δομένων" με ενεργή την καρτέλα "Φόρμες". Επιλέγουμε την φόρμα που θέλουμε 
και μετά από το μενού Επεξεργασία δίνουμε Διαγραφή ή Μετονομασία αντίστοι
χα. Οι ίδιες επιλογές προσφέρονται και στο μενού συντόμευσης που ανοίγει με 
δεξί κλικ πάνω στη φόρμα. Για τις παραπάνω ενέργειες μπορούν ακόμα να χρη
σιμοποιηθούν και τα πλήκτρα DELETE (διαγραφή) ή F2 (μετονομασία) του πλη
κτρολόγιο. 

-θ-
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Εκθέσεις 

α εκθέσεις όπως αναφέραμε στην αρχή, είναι οι εκτυπώσεις που μας πα-
'ρέχει η Access για τα δεδομένα μας. Οι εκτυπώσεις αυτές είναι επαγγελ

ματικές και μπορούν να εκτελούν μαθηματικές πράξεις ή ταξινομήσεις. Λειτουρ
γικά οι εκθέσεις είναι παρόμοιες με τις φόρμες και δημιουργούνται εύκολα με τη 
βοήθεια του οδηγού. 

Για να δημιουργήσουμε μία έκθεση, από το παράθυρο της βάσης δεδομένων 
επιλέγουμε Εκθέσεις και από την δεξιά μεριά του παραθύρου κάνουμε διπλό κλικ 
στην εντολή Δημιουργία έκθεσης με τη χρήση οδηγού. Θα εμφανιστεί ο οδηγός 
όπου στο πρώτο βήμα θα επιλέξουμε τον τον πίνακα ή το ερώτημα και τα πεδία 
που θα εμφανίζει η έκθεση. 

-i 

Πατάμε στο κουμπί Επόμενο όπου εμφανίζεται η ομαδοποίηση των δεδομέ
νων. Δεν είναι υποχρεωτικό να ομαδοποιούμε πάντα τα δεδομένα. 

-θ-
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Θα κρατήσουμε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και θα πατήσουμε το κουμπί 
Επόμενο, όπου εάν επιθυμούμε, θα ρυθμίσουμε την ταξινόμηση των δεδομένων. 
Παρατηρούμε ότι η Access μας παρέχει μέχρι και τέσσερις ταυτόχρονες ταξινο
μήσεις. Απλώς επιλέγουμε το πεδίο που επιθυμούμε να γίνει η ταξινόμηση και 
από το κουμπί που υπάρχει δεξιότερα του πεδίου, επιλέγουμε το είδος της ταξι
νόμησης (αύξουσα ή φθίνουσα). 

-i 
Πατάμε το κουμπί Επόμενο για να ρυθμίσουμε τη Διάταξη εκτύπωσης καθώς 

και τον προσανατολισμό της σελίδας (οριζόντιο ή κατακόρυφο). 

-θ-
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Στο επόμενο βήμα θα επιλέξουμε το Στυλ της έκθεσης. 

Και στο τελευταίο βήμα του οδηγού αποθηκεύουμε την έκθεση πληκτρολογώ
ντας το όνομα και πατάμε στο κουμπί Τέλος. 

-i 

-θ-
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Θα εμφανιστεί η έκθεση στην οθόνη με τα δεδομένα. 

y Microsort Access - [MAGHTEÏ] . β Χ 

J 9 Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εργαλεία Παράθυρο Βοήθεια ^Jfljxl 

JM - β P i l i ιοο% - Κλείσιμο Ρ * BlîHSU 
±1 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΛΟΓΙ ΣΤΟΝ 1.173,88* 

ΑΓΟΡΑΣΤΌΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1.232,58* 

ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΓΡΑΦΊΣΤΙΚΗΣ 1.232,58* 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ 440,21 * 

ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΑΟΗΝΑ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1.232,58* 

ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟ Σ ΒΕΡΟΙΑ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ 440,21 * 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ 440,21 « 

ΑΠΕΡΓΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΦΊΣΤΙΚΗΣ 1.232,58* 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.173,88* 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.173,88* 

ΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.173,88« 

ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.173,88* 

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.173,88* Ί 
Σελίο :: Ι II 1 >|Η| <| Ι li 

Η έκθεση όπως και τα προηγούμενα αντικείμενα που εξετάσαμε (πίνακας, 
ερώτημα και φόρμα) έχει προβολή σχεδίασης, όπου μπορούμε να παρέμβουμε 
και να μετατρέψουμε τη έκθεση όπως ακριβώς θέλουμε εμείς. Πατώντας το πρώ
το κουμπί στην εργαλειοθήκη ή από το μενού Προβολή - Προβολή Σχεδίασης ή 
ακόμα και με δεξί κλικ επάνω στην προεπισκόπηση της φόρμας και μετά Προβο
λή Σχεδίασης, μεταφερόμαστε στην προβολή σχεδίασης φόρμας. Στην προβολή 
σχεδίασης φόρμας, παρατηρούμε ότι η φόρμα χωρίζεται στα εξής πέντε μέρη 
(από πάνω προς τα κάτω): Κεφαλίδα σελίδας, Κεφαλίδα έκθεσης, Λεπτομέρεια 
Υποσέλιδο έκθεσης, Υποσέλιδο σελίδας. Εάν οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα δεν 
εμφανίζονται, τότε από το μενού Προβολή μπορούμε να επιλέξουμε Κεφαλί
δα/υποσέλιδο σελίδας ή Κεφαλίδα/υποσέλιδο έκθεσης για να εμφανιστούν. 

Στη έκθεση μπορούμε να προσθέσουμε Ετικέτες, πεδία και σχήματα. Για να 
προσθέσουμε για παράδειγμα μία ετικέτα, επιλέγουμε το αντίστοιχο εικονίδιο 
από την ειδική εργαλειοθήκη αντικειμένων. Σε περίπτωση που δεν είναι ορατή η 
εργαλειοθήκη, από την βασική εργαλειοθήκη στο επάνω μέρος, πατάμε το κου
μπί Εργαλειοθήκη. 

Επιλέγουμε το κουμπί της ετικέτας και μετά τοποθετούμε τον δείκτη του πο
ντικιού στην περιοχή της φόρμας που θέλουμε. Πατάμε το αριστερό κουμπί και 
σύρουμε το ποντίκι για να την σχεδιάσουμε. Μόλις αφήσουμε το ποντίκι, τότε μέ
σα στην ετικέτα θα εμφανιστεί ο δρομέας για να πληκτρολογήσουμε το κείμενο. 
Μόλις τελειώσουμε πατάμε το πλήκτρο Enter. 

-θ-
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Εδώ βλέπουμε το σχεδιασμό μιας ετικέτας μέσα στην κεφαλίδα της έκθεσης. 

Αφού πατήσουμε το Enter για να επικυρώσουμε το κείμενο, μπορούμε από την 
εργαλειοθήκη της μορφοποίησης, να αλλάξουμε γραμματοσειρά, μέγεθος, στοί
χιση, χρώμα γραμμάτων, φόντου κλπ. 

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να διορθώσουμε το κείμενο μιας ετικέτας, 
απλώς κάνουμε κλικ μέσα της, όπου εμφανίζεται ο δρομέας. 

Μια χρήσιμη δυνατότητα είναι η εξής: Σε περίπτωση που λόγω πολλών πα
ρεμβάσεων στα αντικείμενα μιας φόρμας έχει χαθεί η στοίχιση μεταξύ τους τότε 
μπορούμε να δώσουμε εντολή στην Access να τα ξαναστοιχίσει αυτόματα. Έστω 
για παράδειγμα η επόμενη εικόνα όπου έχει χαθεί η στοίχιση στις επικεφαλίδες 
των στηλών της έκθεσης. Επιλέγω όλες τις ετικέτες και δίνω Μορφή - Στοίχιση -
Επάνω. 

-i 
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Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε κάποιες ρυθμίσεις της έκθεσης, από το με
νού Αρχείο - Διαμόρφωση σελίδας. Εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε τα περιθώρια 
και τον προσανατολισμό της σελίδας. 

Περιθώρια Σελίοα Στήλες 

-Δείγμα -

Τέλος πατώντας το κουμπί της εκτύπωσης από την εργαλειοθήκη, ή αν από το 
μενού Αρχείο επιλέξουμε εκτύπωση, αυτόματα εκτυπώνεται η έκθεση. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι η Access δίνει την δυνατότητα εκτύ
πωσης, διαμόρφωσης σελίδας και προεπισκόπησης και για τα υπόλοιπα αντικεί
μενα που είδαμε προηγούμενα (πίνακες, ερωτήματα, φόρμες). Ο τρόπος είναι 
απλός: Έχοντας ανοικτό ένα πίνακα, ερώτημα ή μια φόρμα σε κάποια προβολή 
εμφάνισης δεδομένων μπορούμε από το μενού Αρχείο να επιλέξουμε Διαμόρφω
ση σελίδας ή Προεπισκόπηση εκτύπωσης ή εκτύπωση. Επίσης στο πλαίσιο δια
λόγου της εκτύπωσης υπάρχει η επιλογή εκτύπωσης σε αρχείο. 

Διαγραφή ή μετονομασία έκθεσης 

r ia να διαγράψουμε ή αν αλλάξουμε το όνομα σε μια έκθεση θα πρέπει αυ
τή να μην είναι ανοιχτή και να έχουμε μπροστά μας το παράθυρο "Βάση δε

δομένων" με ενεργή την καρτέλα "Εκθέσεις". Επιλέγουμε την έκθεση που θέλου
με και μετά από το μενού Επεξεργασία δίνουμε Διαγραφή ή Μετονομασία αντί
στοιχα. Οι ίδιες επιλογές προσφέρονται και στο μενού συντόμευσης που ανοίγει 
με δεξί κλικ πάνω στην έκθεση. Για τις παραπάνω ενέργειες μπορούν ακόμα να 
χρησιμοποιηθούν και τα πλήκτρα DELETE (διαγραφή) ή F2 (μετονομασία) του 
πληκτρολόγιο. 

Χρήση της βοήθειας 

rUlAccess, όπως και οι περισσότερες εφαρμογές, προσφέρει λειτουργία βο-
[ΓίΙήθειας σχετικά με τη χρήση του. Για να χρησιμοποιήσουμε τη βοήθεια αυ

τή, επιλέγουμε μενού Βοήθεια - Βοήθεια για το Microsoft Office Access. Ανοίγει 
τότε ένα παράθυρο εργασιών με δύο βασικές δυνατότητες εντοπισμού των επι
θυμητών πληροφοριών: 

-θ-
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1 η Δυνατότητα: Αναζήτηση με λέξεις κλειδιά. Στο πεδίο "Αναζήτηση για:" πλη
κτρολογούμε το θέμα (λέξεις κλειδιά) για το οποίο αναζητούμε βοήθεια. Πατώ
ντας ENTER (ή με αριστερό κλικ στο πράσινο πλήκτρο), εμφανίζεται μια λίστα με 
σχετικά άρθρα. Βάσει του τίτλου κάθε άρθρου, επιλέγουμε αυτό που μας ενδια
φέρει με αριστερό κλικ. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο με βοηθητικές πληροφορίες 
σχετικά την αναζήτηση μας. Αν οι πληροφορίες δεν μας είναι επαρκείς μπορού
με με αριστερό κλικ να ανοίξουμε και κάποια από τα υπόλοιπα άρθρα. 

2η Δυνατότητα: Εντοπισμός μέσω πίνακα περιεχομένων. Κάνοντας κλικ στην 
επιλογή "Πίνακας περιεχομένων" εμφανίζεται ένας θεματικός κατάλογος όλων 
των διαθέσιμων άρθρων στο υποσύστημα της βοήθειας. Επιλέγουμε τον τίτλο 
που μας ενδιαφέρει και ανοίγει ο αντίστοιχος υποκατάλογος. Στην συνέχεια εντο
πίζουμε τον τίτλο του άρθρου που μας ενδιαφέρει και κάνοντας κλικ εμφανίζεται 
το άρθρο σε ξεχωριστό παράθυρο. 

1 
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Εισαγωγή στο διαδίκτυο 
S~po Internet το χρησιμοποιούμε για να αντλήσουμε πληροφορίες και για να 

J επικοινωνήσουμε με άλλους ανθρώπους που και αυτοί το χρησιμοποιούν. 

Είναι ένα δίκτυο επικοινωνίας το οποίο είναι απλωμένο σε ολόκληρο τον κό
σμο. Στην πράξη πρόκειται για μία διασύνδεση δικτύων, δηλαδή ένα δίκτυο δικτύ
ων. 

Αποτελεί μια “Παγκόσμια Ηλεκτρονική Χώρα", που οι «ένοικοι» του, ανεξάρτη
τα από εθνικότητα και ηλικία, μοιράζονται τις πληροφορίες χωρίς να υπάρχουν 
σύνορα. 

Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) 

©Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) είναι μία από τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες - η πιο δημοφιλής ίσως - του διαδικτύου. Η υπηρεσία W.W.W. 

μας παρέχει έναν εύκολο τρόπο πλοήγησης μέσα από ένα γραφικό και εύκολο 
στη χρήση του περιβάλλον, για να έχουμε πρόσβαση στα περιεχόμενα του διαδι
κτύου, καθώς οι πληροφορίες που παρέχονται περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο, εικό
νες και video. 

Εκτός από την υπηρεσία WWW το διαδίκτυο προσφέρει και άλλες υπηρεσίες 
επικοινωνίας, όπως: 

• Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail) 

• Τη μεταφορά Αρχείων (F.T.Ρ.) 

• Σύνδεση με Απομακρυσμένο Υπολογιστή 

• Συνομιλία (Chat) 

• Ομάδες Συζήτησης (Newsgroups) 

• Ταχυδρομικές Λίστες (E-mail lists) κ.α. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το F.T.Ρ. είναι από τις παλαιότερες υπηρεσί
ες που προσφέρει το διαδίκτυο. To FTP. (File Transfer Protocol) είναι ένα διεθνές 
πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ψηφιακών αρχείων μεταξύ 
απομακρυσμένων υπολογιστών. 

Για να συνδεθούμε στο Internet πρέπει να απευθυνθούμε σε ένα παροχέα 
υπηρεσιών Internet (Internet Service Provider - ISP) για να μας χορηγήσει ένα 
όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να 
συνδεθούμε στο δίκτυο του και από εκεί στο internet. Ο παροχέας διαθέτει ένα 
δίκτυο εθνικής εμβέλειας με κατά τόπους κόμβους, το οποίο συνδέεται με τα κε
ντρικά δίκτυα του Internet. 

Το πρωτόκολλο http και οι διευθύνσεις url's 

^ ρ \ π ω ς είπαμε και πιο πάνω το Interne t αποτελείται απο πολλά υποδίκτυα. 
ν ^ / Κ ά θ ε μέλος των δικτύων αυτών έχει την δική του μοναδική διεύθυνση. Η 

διεύθυνση αυτή υπακούει σε κανόνες που ορίζονται από διεθνή πρωτόκολλα. 
Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο με τον 
οποίο ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα οι υπολογιστές του δικτύου. Το πρω-
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τόκολλο είναι αυτό που καθορίζει το πώς διακινούνται τα δεδομένα, το πώς γίνε
ται ο έλεγχος των λαθών, τους κανόνες ονοματολογίας κλ.π.. Έτσι, όλοι οι υπο
λογιστές που είναι συνδεδεμένοι στα εκατομμύρια μικρότερα δίκτυα του διαδι-
κτύου μπορούν να επικοινωνούν - παρά τις διαφορές τους - χρησιμοποιώντας μια 
κοινή γλώσσα. 

Ο Παγκόσμιος Ιστός στηρίζεται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας HTTP (Hyper-
Text Transport Protocol), το οποίο είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά ιστοσελί-
δων μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών. 

Κατά κύριο λόγο συναντάμε Διευθύνσεις ιστοσελίδων και Διευθύνσεις ηλε
κτρονικής αλληλογραφίας. 

Με τη χρήση προγραμμάτων πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό, που ονομάζο
νται φυλλομετρητές (Web Browser), οι πληροφορίες στον Παγκόσμιο Ιστό πα
ρουσιάζονται σε μορφή ιστοσελίδων. Για να μπορούν οι φυλλομετρητές να εντο
πίζουν τις πληροφορίες, πρέπει κάθε ιστοσελίδα να έχει μία και μοναδική διεύ
θυνση στο διαδίκτυο, που ονομάζεται URL (Uniform Resource Locator). Για το 
URL χρησιμοποιούνται λατινικοί χαρακτήρες (πρόσφατα και ελληνικοί) . 

Οι Διευθύνσεις ιστοσελίδων είναι γνωστές και ως διευθύνσεις URL και έχουν 
την μορφή: http://www.domainname.npoa5iopiOTiKÓ/ioroaeAi5á.htm. 

Μια διεύθυνση URL αποτελείται από τρία τμήματα: 

Το πρώτο τμήμα της διεύθυνσης URL είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας που 
θα χρησιμοποιηθεί (στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το http). Ακολουθούν 
πάντα η άνω τελεία και οι δύο κάθετοι (://). 

Το δεύτερο τμήμα της διεύθυνσης URL αποτελεί το πλήρες Όνομα του Χώρου 
(Domain Name) που βρίσκεται η ιστοσελίδα. Από τα δύο τελευταία ψηφία που 
αποτελούν το προσδιοριστικό, κατανοούμε από πού προέρχεται η ιστοσελίδα. Η 
Ελλάδα χρησιμοποιεί το .gr, η Ιταλία χρησιμοποιεί το .it , η Γερμανία το .de, η Αγ
γλία το .uk κλ.π. Υπάρχουν και προσδιοριστικά με γράμματα ενδεικτικά για το εί
δος των παρεχόμενων υπηρεσιών, για παράδειγμα το .com αναφέρεται σε εμπο
ρικές επιχειρήσεις, το .edu σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, το .gov σε κυβερνητικούς 
οργανισμούς, το .mil στο στρατό, το .net σε δίκτυα και το .org σε οργανισμούς. 

Το τρίτο μέρος της διεύθυνσης URL αποτελεί το όνομα του αρχείου της ιστο-
σελίδας (αρχείο htm). Σε άλλες περιπτώσεις πριν από το όνομα της ιστοσελίδας 
εμφανίζεται και το όνομα του φακέλου που την περιέχει. 

Η πρόσβαση στις σελίδες στο www γίνεται μέσω ενός Web Browser, όπως ο 
είναι ο Internet Explorer. 

& Υπουργείο Εθνικής n ^^ iw^ i ^S fnmfeuuOTü iv - Windows Internet Explorer L 
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To ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ήταν μία από τις πρώτες δικτυακές εφαρμογές 
και ως εκ τούτου έχει γνωρίσει μεγάλη εξάπλωση. 

Οι Διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έχουν την μορφή: 

info@otenet.gr 

Έχουν δύο μέρη που συνδέονται με το @ (ατ ή παπάκι), το πρώτο όνομα είναι 
του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας και το δεύτερο είναι το όνομα του φορέα 
παροχής internet. 

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι 
το Outlook. 

Επεξήγηση της κύριας οθόνης του Internet Explorer 

Γραμμή διευθύνσεων 

Γραμμή τίτλου | | Γραμμή Μενού | Ι Γραμμές Εργαλείων 

-i 

Γραμμή τίτλου. Είναι η γραμμή που εμφανίζει το όνομα της σελίδας που ερ
γαζόμαστε και τα κουμπιά ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης, επαναφοράς, κλει
σίματος. 

Γραμμή μενού επιλογών. Όπως όλα τα προγράμματα έτσι και ο Internet Ex
plorer έχει το μενού επιλογών, όπου στις λίστες του έχει όλες τις διαθέσιμες 
εντολές του. 

2oa 
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Γραμμές εργαλείων. Κάτω από τα μενού επιλογών είναι οι γραμμές των εργα
λείων. Κάθε κουμπί αντιστοιχεί και σε μία εντολή που υπάρχει σε κάποιο από τα 
μενού. Συνήθως στις γραμμές των εργαλείων τοποθετούμε τις εντολές που χρη
σιμοποιούμε πιο συχνά. Όταν πάμε το ποντίκι μας σε ένα από τα κουμπιά εντο
λών εμφανίζεται μια ετικέτα που επεξηγεί το τι κάνει κάθε κουμπί. 

Γραμμή Διεύθυνσης. Πληκτρολογούμε την διεύθυνση της ιστοσελίδας που 
θέλουμε να επισκεφθούμε. 

Γραμμή κατάστασης. Μας ενημερώνει για την πρόοδο φορτώματος της σελί
δας και για τις υπόλοιπες ενέργειες μας που εκτελούνται. 

Εμφάνιση /Απόκρυψη γραμμών εργαλείων 

Ιπορούμε να ελέγχουμε ποιες από τις γραμμές εργαλείων θα εμφανίζο
νται στην οθόνη του Internet Explorer από το μενού Προβολή - Γραμμές 

εργαλείων. Απαραίτητο είναι να είναι ορατή πάντα η γραμμή διευθύνσεων για να 
ξέρουμε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που είμαστε ή να πληκτρολογούμε μια 
νέα διεύθυνση. Από το μενού Προβολή - Γραμμή Exporer επιλέγουμε αν θα εμ
φανίζονται ή όχι στην οθόνη μας σε ειδικό παράθυρο το μενού της αναζήτησης, 
τα αγαπημένα, το ιστορικό και οι φάκελοι. 

Ιστοσελίδες 

©Παγκόσμιος Ιστός (www - World wide web -Παγκόσμιος μεγάλης έκτασης 
ιστός) είναι μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ εγγρά

φων στο Internet. Τα έγγρφα αυτά, οι γνωστές πλέον ιστοσελίδες, είναι γραμμέ
να σε HTML (Hypertext Markup Language - Γλώσσα σήμανσης Υπερ-κειμένου), 
μια γλώσσα περιγραφής - προγραμματισμού η οποία χρησιμοποιεί ετικέτες για 
τον προσδιορισμό των στοιχείων κάθε εγγράφου και των μεταξύ τους συνδέσε
ων. Ενα έγγραφο HTML μπορεί να περιέχει απλό κείμενο, εικόνες, στοιχεία πολυ
μέσων και συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. 

Υπερ-συνδέσεις (Υπέρ -σύνδεσμοι) 
^ ρ \ π ω ς αναφέραμε και πριν, για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε από μία 
ν ΐ^ ιστοσελίδα σε μία άλλη, στον ίδιο ή σε διαφορετικό δικτυακό τόπο, χρη

σιμοποιούμε τις υπερ-συνδέσεις. Οι υπερσυνδέσεις εμφανίζονται συνήθως είτε 
ως υπογραμμισμένες ή έγχρωμες λέξεις (και λέγονται υπερκείμενα) , είτε ως ει
κόνες (υπερμέσα) και τις αναγνωρίζουμε επειδή ο δείκτης του ποντικιού μετατρέ
πεται από βέλος σε χεράκι, όταν μετακινηθεί πάνω σε αυτές. Ταυτόχρονα στη 
γραμμή κατάστασης εμφανίζεται, το όνομα της ιστοσελίδας που θα εμφανιστεί 
μετά το κλικ στην υπερσύνδεση. 

-θ-
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Γραμμή Διεύθυνσης 
*την Γραμμή Διεύθυνσης πληκτρολογούμε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας 
ιπου θέλουμε να επισκεφθούμε. Μπορούμε να αποφύγουμε την πληκτρολό

γηση επιλέγοντας μια σελίδα που ήδη έχουμε επισκεφθεί πατώντας το βέλος που 
υπάρχει δεξιά από αυτή εμφανίζεται ένα πλαίσιο λίστας με τις διευθύνσεις που 
έχουμε επισκεφθεί πρόσφατα. 

Κουμπιά Πίσω και Εμπρός 

ε τα κουμπιά Πίσω και Εμπρός μπορούμε να μετακινηθούμε στην προη
γούμενη και στην επόμενη σελίδα που επισκεφθήκαμε. 

© Πίσω Ο 
Πατώντας στο κουμπί Πίσω, στο παράθυρο μας εμφανίζεται η ιστοσελίδα που 

είχαμε επισκεφθεί πρίν. 

Πατώντας στο κουμπί Εμπρός, πάλι στο παράθυρο μας εμφανίζεται η ιστοσε
λίδα που μόλις φύγαμε πατώντας το κουμπί Πίσω. 

Αρχική Σελίδα 

Λ\ ρχική σελίδα είναι η ιστοσελίδα που έχουμε δηλώσει να ξεκινά ο Internet 
^-^Explorer κάθε φορά που τον ανοίγουμε. 

Για να μεταβούμε στην αρχική σελίδα, από οποιαδήποτε σελίδα και αν βρισκό
μαστε πατάμε στο κουμπί Αρχική. 

; 

Για να ορίσουμε την αρχική σελίδα πηγαίνουμε στο μενού Εργαλεία - Επι
λογές Internet. Στο παράθυρο Επιλογές Internet που εμφανίζεται 
μετακινούμαστε στην καρτέλα Γενικά και στην περιοχή Αρχική σελίδα πατάμε 
το κουμπί χρήση τρέχουσας σελίδας της οποίας η διεύθυνση εμφανίζεται στο 
πλαίσιο Διεύθυνση:. 

-θ-
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Διακοπή λήψης μιας ιστοσελίδας 
*άν για οποιοδήποτε λόγο (είτε επειδή αργεί η διαδικασία φόρτωσης, είτε 
ΐγιατί μετανοήσαμε για την απόφαση μας να επισκεφθούμε τη συγκεκριμέ

νη ιστοσελίδα) θέλουμε να διακόψουμε τη διαδικασία λήψης και εμφάνισης μιας 
ιστοσελίδας, μπορούμε να το κάνουμε πατώντας στο κουμπί Διακοπή της εργα
λειοθήκης του Internet Explorer. Το ίδιο γίνεται και με τη χρήση του πλήκτρου Esc 
ή από το μενού Προβολή - Διακοπή. 

Ανανέωση εμφάνισης μιας ιστοσελίδας 
*το internet υπάρχουν στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες. Στατικές είναι οι 
ϊΐστοσελίδες που δεν ανανεώνουν συχνά το περιεχόμενο τους, ενώ δυναμι

κές είναι οι ιστοσελίδες που προσαρμόζουν τα περιεχόμενα τους στις απαιτήσεις 
του χρήστη ανανεώνοντας αυτόματα το περιεχόμενο τους. Γενικά όταν ήδη βρι
σκόμαστε σε μια ιστοσελίδα και θέλουμε να δούμε αν έχει ανανεωθεί το περιεχό
μενο της , σε αυτό το μεσοδιάστημα επιλέγουμε το κουμπί Ανανέωση της εργα
λειοθήκης του Internet Explorer. Το ίδιο γίνεται και με τη χρήση του πλήκτρου F5 
ή από το μενού Προβολή - Ανανέωση. Η διαδικασία φόρτωσης της ιστοσελίδας 
ξεκινάει από την αρχή. 

Ρύθμιση ιστοσελίδας να είναι διαθέσιμη χωρίς σύνδεση 
ΛΛ ν επιθυμούμε να ασχοληθούμε για αρκετή ώρα με τα περιεχόμενα μιας 

^-Λιστοσελίδας και δεν θέλουμε να είμαστε συνδεδεμένοι στο internet, (πιθα
νόν για λόγους οικονομίας) αφού αποκτήσουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο της 
ιστοσελίδας, επιλέγουμε από το μενού Αρχείο - Εργασία χωρίς σύνδεση. Σε αυ
τή τη κατάσταση όμως δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελί-
δες και σε υπηρεσίες πλοήγησης. Εργασία χωρίς σύνδεση μπορούμε να έχουμε 

-i 
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και αν διακόψουμε τη σύνδεση με τον ISP μας για κάποιο χρονικό διάστημα, οπό
τε είναι διαθέσιμη η τελευταία ιστοσελίδα που επισκεφθήκαμε. 

Προεπισκόπηση Ιστοσελίδας 

Ιια ιστοσελίδα δεν ταιριάζει πάντα με το μέγεθος του χαρτιού που θα την 
εκτυπώσουμε. Για παράδειγμα αν θέλουμε να τυπώσουμε σε χαρτί μεγέ

θους Á4 τα περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας δεν είμαστε βέβαιοι αν αυτά χωράνε 
σε αυτό το μέγεθος. Για να βεβαιωθούμε ως προς τη μορφή της εκτύπωσης που 
θα πάρουμε σε σχέση με το διαθέσιμο χαρτί και τον εκτυπωτή μας, επιλέγουμε 
Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης. Στην εικόνα που εμφανίζεται βλέπουμε 
τον αριθμό των σελίδων που θα χρειαστούν, μπορούμε να μεταβαίνουμε από τη 
μια σελίδα στην άλλη και να προσαρμόζουμε το μέγεθος της σελίδας από το κου
μπί Zoom. 

-i 

Εκτύπωση 

Για να εκτυπώσουμε μια ιστοσελίδα πάμε στο μενού Αρχείο - Εκτύπωση και 
ορίζουμε τις επιλογές που θέλουμε. 

-θ-
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Σημείωση: 

• Για να εκτυπώσουμε ένα πλαίσιο ή στοιχείο μιας ιστοσελίδας, πατάμε δε
ξί κλικ στο πλαίσιο ή το στοιχείο και μετά πατάμε στο κουμπί Εκτύπωση. 

Εύρεση κειμένου σε ιστοσελίδα 

Μπορούμε να βρούμε πληροφορίες στο Web με διάφορους τρόπους: 

Πατάμε στο κουμπί Αναζήτηση στη γραμμή εργαλείων για να αποκτήσουμε 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αναζήτησης. Πληκτρολογούμε μια λέξη ή φράση στο 
πλαίσιο Αναζήτηση. 
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Σε μια ιστοσελίδα, μπορούμε να αναζητήσουμε συγκεκριμένο κείμενο μέσα 
από την διαδικασία μενού Επεξεργασία - Εύρεση (σε αυτή τη σελίδα). 

Σημείωση: Αν μια διεύθυνση Web δεν λειτουργεί, ο Internet Explorer μας ρω
τά αν θέλουμε να αναζητήσουμε παρόμοιες διευθύνσεις Web. 

«CjH^i 
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Τι είναι οι μηχανές αναζήτησης και πώς τις χρησιμοποιούμε. 
ίΛ ν επιθυμούμε να εντοπίσουμε εύκολα και γρήγορα πληροφορίες που 

^υπάρχουν καταχωρημένες στο διαδίκτυο, αλλά αγνοούμε σε ποίες ιστο-
σελίδες περιέχονται αυτές οι πληροφορίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ει
δικές ιστοσελίδες που έχουν φτιαχτεί για αυτό το σκοπό και ονομάζονται Μηχα
νές Αναζήτησης (Search Engines). 

Οι μηχανές αναζήτησης λειτουργούν σαν βάσεις δεδομένων, με αποθηκευμέ
νες και συνεχώς ανανεούμενες πληροφορίες για μεγάλο αριθμό δικτυακών τό
πων παγκοσμίως. Για να κάνουμε μία αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων μιας μη-
ζανής αναζήτησης, πρέπει να μεταβούμε στην ιστοσελίδα (Web Site) της μηχα
νής αναζήτησης και να πληκτρολογήσουμε λέξεις - κλειδιά (keywords) οι οποί
ες περιγράφουν - συνοπτικά- τις πληροφορίες που αναζητούμε. 

Οι μηχανές αναζήτησης παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο τα αποτελέσμα
τα μιας αναζήτησης. Κάποιες από αυτές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
αναζήτησης δείχνοντας τα ανάλογα με τη συνάφεια με τις λέξεις κλειδιά, άλλες 
δείχνουν τις πρώτες λέξεις του εγγράφου ή μία μικρή περίληψη, ενώ άλλες εμ
φανίζουν μόνο τον τίτλο του εγγράφου και τη διεύθυνση του (URL). 

Υπάρχουν πολλές μηχανές αναζήτησης με τις οποίες μπορούμε να ψάξουμε 
για πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες, όπως οι: www.google.com, www.ly-
cos.com, www.altavista.com, www.excite.com κ.α. Στη μηχανή www.google.gr  
μπορούμε να αναζητήσουμε και ιστοσελίδες γραμμένες σε ελληνικά. Στη χώρα 
μας γνωστές μηχανές αναζήτησης είναι οι: www.otenet.gr, www.forthnet.gr, 
www.flash.gr, www.in.gr, www.phantis.gr κ.α.. 

Αναζήτηση μιας πληροφορίας με χρήση λέξης ή φράσης 

Ιια λέξη ή φράση κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κείμενο για την 
ανεύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο με τη χρήση μιας μηχανής αναζή

τησης. Η λέξη ή η φράση πρέπει να είναι γραμμένη στη γλώσσα που χρησιμοποιεί 
η συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης. Π.χ. Ελληνικά για αναζήτηση Ελληνικών κει
μένων, Αγγλικά για αναζήτηση κειμένων γραμμένων στην Αγγλική γλώσσα κλ.π. 
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης έχουν σχέση α) με το πόσο καλά ενημερωμέ
νη είναι η μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιούμαι και β) με το πόσο καλά πε-

21^fc 
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ριγράφει η λέξη ή η φράση κλειδί την πληροφορία που αναζητάμε. Για παράδειγ
μα αν επιθυμούμε να βρούμε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη Βουλή των Ελ
λήνων και χρησιμοποιούμε τη μηχανή αναζήτησης www.google.gr πρέπει να εκτε
λέσουμε τα εξής βήματα: 

1. Μεταβαίνουμε στην ιστοσελίδα www.google.gr και στο κενό πλαίσιο της 
αναζήτησης πληκτρολογούμε τη φράση κλειδί "Βουλή των Ελλήνων". 

2. Πατάμε στο κουμπί σελίδες γραμμένες στα Ελληνικά, αφού επιθυμούμε 
Ελληνικά κείμενα 

3. Πατάμε στο Παγκόσμιος ιστός και εκτελούμε την αναζήτηση πατώντας 
στο κουμπί Αναζήτηση Google. 

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι, όπως φαίνεται 356000 σελίδες για το 
συγκεκριμένο θέμα: 

-θ-
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Τα αποτελέσματα της αναζήτησης , αν είναι πολλά παρουσιάζονται σε πολλές 
σελίδες αναζήτησης οι οποίες αριθμούνται στο τέλος της ιστοσελίδας. 

Για να επισκεφθούμε κάποια από τις ιστοσελίδες των αποτελεσμάτων απλά κά
νουμε κλικ στο τίτλο της. 

Αναζητήσεις με συνδυασμό κριτηρίων. 

Ιια αναζήτηση με συνδυασμό κριτηρίων λέγεται σύνθετη αναζήτηση. Μια 
σύνθετη αναζήτηση μπορεί να συνδυάζει διάφορους περιορισμούς με 

σκοπό να ελαττώνουμε τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ώστε να έχουμε λιγό
τερες σελίδες αποτελεσμάτων. 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τις δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης που 
μας παρέχει το google. 

Έτσι μπορούμε να επιλέγουμε μία ή περισσότερες λέξεις, ακριβείς φράσεις, 
να αποκλείουμε και να συνδυάζουμε όρους αναζήτησης, να αναζητάμε συγκεκρι
μένου τύπου αρχεία με πρόσφατες ή παλιές ημερομηνίες ανανέωσης του περιε
χομένου τους, συνδέσμους προς συγκεκριμένες σελίδες και γενικά αρκετές ευ
κολίες, που όμως διαφέρουν από μηχανή σε μηχανή αναζήτησης. 

Χρήση μηχανών αναζήτησης με απλά κριτήρια 

S~po internet αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και ο τεράστιος όγκος των 
J πληροφοριών του αυξάνεται καθημερινά. 

Η αναζήτηση και η εύρεση μιας πληροφορίας είναι δύσκολη γιατί δεν υπάρχει 
ένα ευρετήριο (π.χ όπως ο τηλεφωνικός κατάλογος) για το περιεχόμενο του Web 
για να μπορέσουμε να βρούμε αυτό που ανζητούμε. 

Για το λόγο αυτό, υπάρχουν οι μηχανές αναζήτησης που διατηρούν ειδικές 

21&, 
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βάσεις δεδομένων με στοιχεία για τις διευθύνσεις και τα πριεχόμενα των ιστοσε
λίδων. Χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα ανεύρεσης που μας αναφέρουν το 
αποτέλεσμα της αναζήτησης. Όταν κάνουμε μια ερώτηση σε μια μηχανή αναζή
τησης ουσιαστικά αναζητούμε στη βάση δεδομένων τους και όχι στο Web. Τέ
τοιες παγκόσμιες μηχανές υπάρχουν αρκετές όπως: Yahoo, google, Lycos, Al
taVista, InfoSeek κ.α.. και Ελληνικές In, thea, Anazitisis, Forthnet, Ε-go κ.α. 

Ο Explorer με το εργαλείο της αναζήτησης μας δίνει την δυνατότητα να χρη
σιμοποιήσουμε τις πιο διάσημες μηχανές αναζήτησης με την παρακάτω διαδικα
σία: 

• Πατάμε στο κουμπί Αναζήτηση της γραμμής εργαλείων του Internet Explo
rer. Στην αριστερή πλευρά του Internet Explorer θα εμφανιστεί το πλαίσιο 
Αναζήτηση. 

• Ενεργοποιούμε την επιλογή Εύρεση Ιστοσελίδας. (Το κουμπί Προηγούμε
νες αναζητήσεις εμφανίζει έναν κατάλογο με τις αναζητήσεις που ήδη 
έχουμε διενεργήσει). 

•Πληκτρολογούμε τις πληροφορίες που αναζητάμε στο πλαίσιο Εύρεση ιστο-
σελίδας που περιέχει: 

•Πατάμε στο κουμπί Αναζήτηση. 

•Εμφανίζεται μια σελίδα με συνδέσμους προς στις σελίδες που ικανοποιούν 
τα κριτήρια που καθορίσαμε στο πλαίσιο Εύρεση ιστοσελίδας που περιέ
χει:. 

•Πατάμε σε έναν απο τους συνδέσμους για να ανοίξουμε την αντίστοιχη ιστο
σελίδα. 

Αγαπημένα 

Προσθήκη στα Αγαπημένα 

νταν βρισκόμαστε σε μια σελίδα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχου-
'με σκοπό να την επισκεπτόμαστε συχνά την προσθέτουμε στη λίστα των 

αγαπημένων σελί
δων. Ujüi imimuttSìàJÉUUiiÉiÉi 

Για να προσθέ
σουμε μια σελίδα 
στη λίστα των αγα
πημένων, πάμε στη 
σελίδα που θέλου
με να προσθέσουμε 
στη λίστα Αγαπη
μένα” και ακολου
θούμε την διαδικα
σία: 

Μενού Αγαπη
μένα - Προσθήκη 
στα Αγαπημένα 

4^}% 
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• Στο πλαίσο Όνομα: πληκτρολογούμε, αν θέλουμε ένα νέο όνομα για τη σε
λίδα. Ο Internet explorer εξ' ορισμού καταχωρεί τον τίτλο της τρέχουσας 
ιστοσελίδας. 

• Έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε έναν σύνδεσμο σε κάποιο συ
γκεκριμένο υποφάκελο του φακέλου Αγαπημένα. Πατάμε το κουμπί Θέ
ση: και εμφανίζεται το χειριστήριο στο κάτω μέρος του πλασίου διαλόγου. 
Επιλέγουμε τον υποφάκελο (ή δημιουργούμε καινούργιο) στον οποίο θα 
αποθηκεύσουμε την διεύθυνση μας. 

• Πατάμε OK για αποθηκευθεί ο σύνδεσμος 

Σημείωση: 

• Για να δημιουργήσουμε ένα νέο φάκελο πατάμε στο κουμπί Φάκελος. 
Πληκτρολογούμε το όνομα του στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία φακέ
λου που θα εμφανιστεί στην οθόνη μας και πατάμε OK. 

• Για να ανοίξουμε μία από τις αγαπημένες μας σελίδες, από το μενού Αγα
πημένα, πατάμε με το ποντίκι μας στη σελίδα που θέλουμε να ανοίξουμε. 

-i 

Οργάνωση Αγαπημένων 

^ jpVrav η λίστα με τις αγαπημένες σελίδες μας αυξάνει, μπορούμε να τις ορ-
^Ο/γανώσουμε δημιουργώντας δευτερεύοντες φακέλους με την παρακάτω 

διαδικασία. 

• Μενού Αγαπημέ
να - Οργάνωση Αγαπη
μένων. 

• Εμφανίζεται το 
πλαίσιο διαλόγου Οργά
νωση Αγαπημένων. 

Δημιουργία Φακέλου: 
Μας επιτρέπει να δη
μιουργήσουμε υποφακέ-
λους για την καλύτερη 
οργάνωση των αγαπημέ
νων μας. Πριν ενεργοποι
ήσουμε τη διαδικασία αυ-

21 a, 
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τή, επιλέγουμε τον υπάρχοντα φάκελο κάτω απο αυτόν που θέλουμε να δημιουρ
γήσουμε το νέο που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του πλαισίου διαλόγου Οργά
νωση Αγαπημένων. Πατάμε στην επιλογή Δημιουργία φακέλου, πληκτρολογού
με ένα όνομα για το νέο φάκελο και στη συνέχεια πατάμε ENTER. 

Μετακίνηση στο φάκελο: Ο Internet Explorer μας δίνει τη δυνατότητα μεταφο
ράς των συνδέσεων (ή των φακέλων) της λίστας στους κατάλληλους φακέλους 
με τη διαδικασία: 

Επιλέγουμε τη σύνδεση που θέλουμε να μετακινήσουμε σε διαφορετικό φάκε
λο των Αγαπημένων και πατάμε στο κουμπί Μετακίνηση στο φάκελο. 

• Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση φακέλου 

• Επιλέγουμε τον φάκελο προορισμού και πατάμε OK 

-i 

Συμβουλή: Οταν θέλουμε να οργανώσουμε τις σελίδες μας κατά θέμα δη
μιουργούμε ένα φάκελο πχ. με το όνομα "Μέσα Μαζικής ενημέρωσης” και μέ
σα σε αυτόν προσθέτουμε Διευθύνσεις σχετικές με τα MME 

Μετονομασία: Επιλέγουμε το φάκελο ή τη συντόμευση που θέλουμε να μετο
νομάσουμε στο πλαίσιο καταλόγου και πατάμε στο κουμπί Μετονομασία. Το όνο
μα που επιλέξαμε 
θα επισημανθεί 
(όπως όταν μετο
νομάζουμε ένα φά
κελο ή αρχείο στα 
Windows) πλη
κτρολογούμε το 
νέο όνομα και πα
τάμε Enter. 

^ j i â 
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Διαγραφή Αγαπημένων 
νπως μπορούμε να προσθέσουμε συνδέσεις στα Αγαπημένα, έτσι μπο-
'ρούμε και να τις διαγράψουμε, όταν πλέον δεν μας χρειάζονται. Η Δια

γραφή γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

• Μενού Αγαπημένα 

• Στη λίστα πατάμε το δεξί κλίκ στη σύνδεση ή στο φάκελο που θέλουμε 
να διαγράψουμε και επιλέγουμε Διαγραφή. 

Αποθήκευση γραφικών και αρχείων από ιστοσελίδα 

|>^αθώς κινούμαστε στο Web, σίγουρα θα βρούμε πληροφορίες που θα θέ-
Ι/^λαμε να τις αποθηκεύσουμε για μελλοντική χρήση. Μπορούμε να αποθη

κεύσουμε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή κάποιο μέρος της, κείμενο, γραφικά ή συν
δέσεις. 

Αποθήκευση Ιστοσελίδα ς 

Για να αποθηκεύσουμε την τρέχουσα ιστοσελίδα: 

1. Μενού Αρχείο - Αποθήκευση 

2. Στην οθόνη μας εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ιστοσελίδας 
το οποίο λειτουργεί ακριβώς όπως τα πλαίσια διαλόγου Αποθήκευσης των άλ
λων εφαρμογών των Windows. 

-i 
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3. Στον πτυσσόμενο κατάλογο Αποθήκευση ως: καθορίζουμε τη μορφή αρχεί
ου με την οποία θα αποθηκεύσουμε την ιστοσελίδα. Έχουμε στην διάθεση μας 
τις παρακάτω επιλογές: 

• Ιστοσελίδα Πλήρης: Αποθηκεύει την τρέχουσα σελίδα μαζί με όλα τα τα 
στοιχεία της, που είναι απραίτητα για την εμφάνιση της στον Internet Ex
plorer. Η ιστοσελίδα αποθηκεύεται στη θέση που επιλέξαμε και μαζί του 
δημιουργείται ένας φάκελος με τα αντικείμενα που περιλαμβάνει (εικόνες 
κλ.π.) 

• Φύλαξη Ιστοσελίδας: Αποθηκεύει την ιστοσελίδα, μαζί με όλα τα στοιχεία 
σε ένα μόνο αρχείο. 

• Ιστοσελίδα, Movo HTML: Αποθηκεύει μόνο τον κώδικα HTML της σελί
δας. 

• Αρχείο κειμένου. Αποθηκεύει μόνο το κείμενο που περιέχει η σελίδα σε 
ένα αρχείο μορφής απλού κειμένου (.txt) 

Αποθήκευση εικόνας από ιστοσελίδα 

^"ροποθετούμε τον δείκτη του ποντικιού στην εικόνα που θέλουμε να αποθη-
J κεύσουμε. 

• Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων εικόνας επάνω στη αριστερή γωνία της 
εικόνας. 

• Πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση. 

Σημείωση. 

• Η γραμμή εργαλείων εικόνας δεν εμφανίζεται για όλες τις εικόνες. Η ει
κόνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 x 200 pixels για να χρησιμοποιή
σουμε τη γραμμή εργαλείων εικόνας. Για να αποθηκεύσουμε μια μικρότε
ρη εικόνα, πατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μας οπουδήποτε στην 
εικόνα και στη συνέχεια στην επιλογή Αποθήκευση εικόνας ως. 

• Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο "Οι εικόνες μου" εκτός και αν κα
θορίσουμε μια διαφορετική θέση. 

-θ-
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Αποθήκευση αρχείου χωρίς να το ανοίξουμε. 

ΓρΊατάμε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού μας στη σύνδεση του αρχείου που 
J J θέλουμε να αποθηκεύσουμε και επιλέγουμε Αποθήκευση προορισμού 

Διαμόρφωση σελίδας 

r ia να ρυθμίσουμε ορισμένους βασικούς παραμέτρους εκτύπωσης, όπως ο 
προσανατολισμός του χαρτιού, τα περιθώρια κ.λπ. χρησιμοποιούμε το 

πλαίσιο διαλόγου διαμόρφωσης σελίδας και ακολουθούμε την διαδικασία: 

• Μενού Αρχείο - Διαμόρφωση σελίδας. 

-i 

• Στην ενότητα χαρτί του πλαισίου διαλόγου δηλώνουμε το μέγεθος χαρ
τιού και την προέλευση 

-θ-
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• Στο πλαίσιο Κεφαλίδες και Υποσέλιδα, καθορίζουμε τις πληροφορίες που 
θα εκτυπωθούν χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεταβλητές. Οι μεταβλη
τές μπορούν να συνδυαστούν με κείμενο (για παράδειγμα, Σελίδα &ρ από 
&Ρ). 

Για να εκτυπώσουμε Πληκτρολογούμε 
Τίτλος παραθύρου & W 

Διεύθυνση σελίδας (URL) & U 

Ημερομηνία σε σύντομη μορφή (όπως καθορίζεται στην επιλογή 
"Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας” στον Πίνακα Ελέγχου) 

&d 

Ημερομηνία σε πλήρη μορφή (όπως καθορίζεται στην επιλογή "Το
πικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας” στον Πίνακα Ελέγχου) 

&D 

Ώρα σε μορφή 24ώρου &Τ 

Τρέχων αριθμός σελίδας &ρ 

Συνολικός αριθμός σελίδων &Ρ 

• Κάτω από την ενότητα Προσανατολισμός, επιλέγουμε Κατακόρυφος ή 
Οριζόντιος για να καθορίσουμε αν θέλουμε η σελίδα να εκτυπώνεται κα
τακόρυφα ή οριζόντια. 

Στην ενότητα Περιθώρια, πληκτρολογούμε τις διαστάσεις των περιθωρίων για 
την εκτύπωση. 

Σημείωση: Αν θέλουμε να ορίσουμε περιθώρια σε χιλιοστά αντί για ίντσες ή 
το αντίθετο, πρέπει να αλλάξουμε την επιλογή "Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις 
γλώσσας” στον Πίνακα Ελέγχου. 

Αλλαγή εμφάνισης χρωμάτων των ιστοσελίδων 

Για να καθορίσουμε το χρώμα κειμένου και φόντου των ιστοσελίδων: 

• Μενού Εργαλεία - Επιλογές Internet. 

-i 
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• Στο κάτω μέρος της καρτέλας Γενικά, πατάμε στο κουμπί Χρώματα. Στην 
οθόνη μας θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Χρώματα. 

• 

• 

• 

Για να ορίσουμε το χρώμα φόντου και κειμένου απενεργοποιούμε το πλαί
σιο ελέγχου Χρήση των χρωμάτων των Windows. Όταν είναι ενεργοποι
ημένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου οι ιστοσελίδες εμφανίζονται με τα τυπικά 
χρώματα κειμένου και φόντου των Windows (Συνήθως μαύρο και λευκό). 

Πατάμε στο κουμπί με το δείγμα χρώματος που εμφανίζεται δίπλα απο 
στην ετικέτα Κείμενο ή Φόντο για να ορίσουμε την αντίστοιχη ιδιότητα. 

Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Χρώμα 

-i 

• Επιλέγουμε από την παλέτα χρωμάτων το χρώμα που θέλουμε και πατάμε 
OK 

• Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία αν επιθυμούμε να αλάξουμε χρώμα 
στους συνδέσους. 

• Αφού τελειώσουμε τη διαδικασία πατάμε OK στο πλαίσιο διαλόγου Χρώ
ματα για να εφαρμοστούν οι αλλαγές μας. 
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Χρήση Ιστορικού 

ΟInternet Explorer παρακολουθεί τις ιστοσελίδες που επισκεφτόμαοτε και 
καταγράφει τις διευθύνεις τους στο φάκελλο Ιστορικό. 

Για να επισκεφθούμε μια από τις σελίδες που επισκεφθήκαμε στο παρελθόν 
και είναι καταγεγραμμένη στο Ιστορικό, ακουλουθούμε τα παρακάτω βήματα: 

• Πατάμε στο κουμπί Ιστορικό της γραμμής εργαλείων 

• Στην αριστερή πλευρά εμφανίζεται η περιοχή του Ιστορικού. 

• Επιλέγουμε τον χρόνο που έχουμε επισκεφθεί την εν λόγω σελίδα. 

• Εντοπίζουμε την σελίδα και πατάμε στο σύνδεσμο της σελίδας. 

-i 

Σημείωση. 

• Για να κλείσουμε την περιοχή Ιστορικό πατάμε το κουμπί ιστορικό ή το 
κουμπί κλεισίματος του Ιστορικού. 
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Ρύθμιση Ιστορικού 

© Internet Explorer διατηρεί τις καταχωρήσεις του Ιστορικού μόνο για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η προεπιλεγμένη ρύμθιση για το διάστη

μα αυτό είναι 20 ημέρες, αλλά έχουμε την δυνατότητα να την τροποποιήσουμε. 
Επίσης, μπορούμε να διαγράψουμε όλες τις σελίδες που είναι καταχωρημένες 
στο Ιστορικό μας: 

• Μενού Εργαλεία - Επιλογές Internet. 

• Καρτέλα Γενικά. 

• Κάτω από την περιοχή Ιστορικό, αλλάζουμε τον αριθμό των ημερών κατά 
τις οποίες η λίστα Ιστορικού διατηρεί τις σελίδες μας. 

-i 

Σημείωση: 

• Για να καθαρίσουμε το φάκελο του ιστορικού, πατάμε στο κουμπί Καθα
ρισμός ιστορικού.. 

229f 
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Ρυθμίσεις για την φόρτωση εικόνων και πολυμέσων 

)ταν ανοίγουμε μια ιστοσελίδα το περιεχόμενο της κατεβαίνει στον υπο
λογιστή μας. Ο χρόνος που απαιτείται για να μεταφερθεί στο υπολογιστή 

και να παρουσιαστεί στον Internet Explorer εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το πε
ριεχόμενο της. Όταν περιέχει μόνο κείμενο το άνοιγμα της είναι θέμα δευτερολέ
πτων, αλλά για σελίδες που περιέχουν εικόνες, ήχους και βίντεο, ο χρόνος αυξά
νεται σημαντικά. 

Αν μας ενδιαφέρει μόνο το κείμενο των ιστοσελίδων έχουμε την δυνατότητα 
να ρυθμίσουμε τον Internet Explorer να μην κατεβάζει τις εικόνες ή στοιχεία πο
λυμέσων με την παρακάτω διαδικασία: 

• Μενού Εργαλεία - Επιλογές Internet. 

• Καρτέλα Για προχωρημένους. 

-i 

• Κάτω από την περιοχή Πολυμέσα, απενεργοποιούμε ένα ή περισσότερα 
από τα πλαίσια ελέγχου Εμφάνιση εικόνων, Αναπαραγωγή κινούμενων 
εικόνων, Αναπαραγωγή βίντεο ή Αναπαραγωγή ήχων. 

Σημείωση: 

• Αν το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εικόνων ή Αναπαραγωγή βίντεο είναι 
απενεργοποιημένο, μπορούμε να εμφανίσουμε μια μεμονωμένη εικόνα ή 
κινούμενη εικόνα σε μια ιστοσελίδα αν πατήσουμε το δεξί πλήκτρο του 
ποντικιού μας στο εικονίδιο της και μετά επιλέξουμε Εμφάνιση εικόνας. 

-θ-
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Επίγνωση του κινδύνου μόλυνσης με ιό των υπολογιστών 

κατά τη λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο. 

© ι Ιοί - ως γνωστόν- είναι προγράμματα που κρύβονται σε άλλα προγράμ
ματα και έχουν την ιδιότητα της αναπαραγωγής τους. Αν καταφέρουν με 

κάποιο τρόπο και εγκατασταθούν στον υπολογιστή μας δημιουργούν διάφορα 
προβλήματα, πολλά από τα οποία μπορεί να είναι μη αναστρέψιμα. Για να "μολυν
θεί" από Ιό ένας υπολογιστής πρέπει 

α) να βρει ένα τρόπο να εισχωρήσει στον υπολογιστή μας και 

β) να ενεργοποιηθεί. 

Συνήθως οι ιοί ενεργοποιούνται αν εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα που είναι ήδη 
μολυσμένο, πράγμα που συνήθως αγνοούμε. Οι τρόποι εισχώρησης ενός ιού 
στον υπολογιστή μας είναι συνοπτικά: Από αρχείο που κατεβάσαμε από το διαδί
κτυο , από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει συνημμένο μολυ
σμένο αρχείο, από δισκέτα ή από μολυσμένο αρχείο από cd ή dvd. Με την τερά
στια εξάπλωση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια οι ιοί βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος για την εξάπλωση τους και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για 
να αποφύγουμε την μόλυνση του υπολογιστή μας. 

Γενικά δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος να προστατευτούμε εκατό τις εκατό από 
τους ιούς υπολογιστών, μπορούμε όμως να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες 
που θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε, ή να εντοπίσουμε γρήγορα την μόλυν
ση: 

• Δεν πρέπει να κατεβάζουμε αρχεία από μη αξιόπιστες τοποθεσίες του 
διαδικτύου. 

• Δεν πρέπει να ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία των ηλεκτρονικών μηνυ
μάτων, όταν οι αποστολείς μας είναι άγνωστοι. 

• Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ηλεκτρονικά μηνύματα με 
ύποπτο ή παραπλανητικό θέμα. 

• Να χρησιμοποιούμε πάντα ένα ενημερωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα 
ανίχνευσης και καταστροφής ιών, γνωστών ως "αντιβιοτικά". 

Τα προγράμματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να είναι μόνιμα στη μνήμη του 
υπολογιστή μας και να ελέγχουν οποιοδήποτε αρχείο εισέρχεται σε αυτόν. Λει
τουργούν δηλ. σαν ακοίμητοι φρουροί του υπολογιστή μας. 

Τείχος προστασίας - Firewall 
'κτός των αντιβιοτικών που χρησιμοποιούμε συνήθως για να αυξήσουμε το 
ίεπίπεδο ασφάλειας του υπολογιστή μας υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που 

έχουν σχέση με το διαδίκτυο και μπορούν να μας προστατεύσουν από τη διακί
νηση επικίνδυνων πληροφοριών. Ένα τέτοιο σύστημα ασφάλειας που χρησιμο
ποιείται ευρέως στο διαδίκτυο, είναι τα προγράμματα Firewalls (Τείχη Προστα
σίας).Ένα λογισμικό firewall λειτουργεί σαν ένα φίλτρο των δεδομένων που δια
κινούνται μεταξύ του υπολογιστή μας και του διαδικτύου με σκοπό να αποτρέπει 
τυχόν εισβολή αγνώστων. Ένα firewall καθορίζει των τύπο των αρχείων που επι
τρέπεται ο χρήστης να εισαγάγει στο τοπικό δίκτυο που εργάζεται, ελέγχει παρα
μέτρους που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορί
ας και μπορεί να αποτρέπει την είσοδο δεδομένων που έχουν ύποπτο περιεχόμε-

22& 
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vo. Επειδή όμως η μέθοδος των firewalls δεν παρέχει - ούτε και αυτή - απόλυτη 
ασφάλεια, χρησιμοποιούνται επιπρόσθετα και άλλες μέθοδοι ασφαλείας που βα
σίζονται στην χρήση κρυπτογράφησης και ψηφιακών πιστοποιητικών για την 
ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. 

Ψηφιακά πιστοποιητικά - Digital Certificates 
S~pa Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Digital Certificates) είναι τεχνολογίες λογισμι-

J κού που χρησιμοποιούνται με σκοπό να πιστοποιήσουν την πραγματική 
ταυτότητα του φορέα που διανέμει πληροφορίες στο διαδίκτυο ή να διασφαλί
σουν μία έγκυρη τοποθεσία ιστοσελίδας. Τα πιστοποιητικά τοποθετούν πληροφο
ρίες στον σκληρό δίσκο του χρήστη και χρησιμοποιούν τεχνολογίες απόκρυψης 
για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό πιστοποιητικό για αυτόν τον χρήστη. Όταν 
κάποιος που διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό επισκεφτεί κάποια ιστοσελίδα, το πι
στοποιητικό αυτό παρουσιάζεται στην τοποθεσία αυτή και της δίνει την δυνατό
τητα να πιστοποιεί με ασφάλεια την ταυτότητα του συγκεκριμένου χρήστη. 

Έτσι υπάρχουν δύο κατηγορίες πιστοποιητικών: 

1. Τα προσωπικά πιστοποιητικά, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι ο χρήστης είναι 
αυτός που ισχυρίζεται. Στα πιστοποιητικά αυτά καταχωρούνται προσωπικές πλη
ροφορίες, όπως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Στη συνέχεια, οι πληρο
φορίες αυτές αποθηκεύονται σε ένα πιστοποιητικό, το οποίο χρησιμοποιείται 
όταν στέλνονται προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για το έλεγχο της 
ταυτότητας του χρήστη. 

2. Τα πιστοποιητικά ιστοσελίδων, τα οποία περιέχουν πληροφορίες που πι
στοποιούν ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία διαδικτύου είναι γνήσια και ασφαλής. 
Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι καμία άλλη ιστοσελίδα δεν μπορεί να πα
ρουσιαστεί με την ταυτότητα της αρχικής, γνήσιας και ασφαλούς τοποθεσίας και 
έτσι μπορούμε να αποστέλλουμε πληροφορίες ή να "κατεβάζουμε" αρχεία με 
ασφάλεια. 

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από εξειδικευμένους διεθνείς ή εθνικούς οργανι
σμούς. 

Ασφαλείς Ιστοσελίδες 
ΛΛ κόμη για λόγους διασφάλισης του απορρήτου των δεδομένων και των μη-

^-Λνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πολλές τοποθεσίες στο διαδίκτυο 
είναι εξοπλισμένες με προγράμματα, τα οποία αποτρέπουν τα άτομα που δεν 
έχουν άδεια να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που στέλνονται από και προς 
αυτές τις τοποθεσίες. Αυτές οι τοποθεσίες ονομάζονται "ασφαλείς τοποθεσίες". 
Για παράδειγμα αν σκοπεύουμε να στείλουμε τον αριθμό της πιστωτικής μας κάρ
τας σε μια μη ασφαλή τοποθεσία, ο internet explorer μπορεί να μας προειδοποιή
σει ότι αυτή η τοποθεσία δεν είναι ασφαλής. Όταν επισκεπτόμαστε μια ασφαλή 
τοποθεσία, μας αποστέλλεται αυτόματα ένα πιστοποιητικό και ο internet explorer 
εμφανίζει το εικονίδιο ενός λουκέτου στη γραμμή κατάστασης του. α * 

Όταν εγκαταλείπουμε μία ασφαλή σύνδεση για να αποστείλουμε πληροφορί
ες σε μη ασφαλείς τοποθεσίες, ο internet explorer μας αποστέλλει προειδοποιη
τικό μήνυμα. 

-i 
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Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής. 
νπως σε κάθε πρόγραμμα έτσι και στον internet explorer έχουμε στη διά-
'θεση μας λειτουργίες Βοήθειας τις οποίες μπορούμε να εκμεταλλευτού

με για να βρούμε πληροφορίες για ένα θέμα που δεν γνωρίζουμε. Από το μενού 
Βοήθεια - Περιεχόμενο και ευρετήριο ανοίγει το παράθυρο βοήθειας το οποίο 
περιέχει ένα ολόκληρο ηλεκτρονικό βιβλίο για τον internet explorer. Από εκεί μπο
ρούμε να κάνουμε αναζήτηση για θέματα του προγράμματος που μας ενδιαφέ
ρουν. 

Από τις τέσσερις καρτέλες που εμφανίζονται στο παράθυρο Βοήθειας επιλέ
γουμε: 

-i 

• Περιεχόμενα - Για να βλέπουμε τα θέματα στα οποία έχουμε πρόσβαση 
και κάνοντας κλικ σε κάποιο από αυτά, έχουμε στη διάθεση μας τις πληροφορίες 
για το θέμα που επιλέξαμε στο δεξί τμήμα του παραθύρου. Για παράδειγμα στην 
παρακάτω εικόνα βλέπουμε πληροφορίες για το θέμα των ασφαλών τοποθεσιών. 
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• Ευρετήριο - Για να έχουμε πρόσβαση σε μία αλφαβητική κατάσταση των 
λέξεων-κλειδιών του ευρετηρίου . Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε στο πλαίσιο 
της αναζήτησης λέξεις-κλειδιά και μεταφερόμαστε στο ανάλογο σημείο της αλ
φαβητικής κατάστασης. Πατάμε το κουμπί Εμφάνιση ή κάνουμε διπλό κλικ και 
έχουμε στη διάθεση μας τις πληροφορίες για το θέμα που επιλέξαμε. 

• Αναζήτηση - Στο πλαίσιο Αναζήτησης πληκτρολογούμε λέξεις-κλειδιά για 
το θέμα που μας ενδιαφέρει, πατάμε το κουμπί Λίστα Θεμάτων και εμφανίζεται η 
σχετική λίστα. Πατάμε το κουμπί Εμφάνιση ή κάνουμε διπλό κλικ σε ένα από τα 
αποτελέσματα της λίστας για να δούμε τις πληροφορίες που ζητήσαμε. 

-i 

• Αγαπημένα - Στα Αγαπημένα εμφανίζεται το τρέχον θέμα που έχουμε επι
λέξει και έχουμε δυνατότητα να το προσθέσουμε στα Αγαπημένα με σκοπό την 
γρήγορη αναζήτηση του. 

-θ-



I N T R N E T _ E X P L 0 R E R _ I T 2 . q x d 1 5 / 1 / 2 0 0 8 2 : 2 7 DD P a g e 2 3 2 

^ 

-i 

-Θ-



OUTLOOK_IT.qxd 1 5 / 1 / 2 0 0 8 2 : 1 1 DD P a g e 2 3 3 £> 

-θ-



OUTLOOK_IT.qxd 1 5 / 1 / 2 0 0 8 2 : 1 1 DD P a g e 2 3 4 £> 

Εισαγωγή στην ηλεκτρονική αλληλογραφία 

S~po ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) είναι η σημαντικότερη μορφή επι-
J κοινωνίας στο διαδίκτυο. Δίνει την δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων 

μεταξύ χρηστών χάρη στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του καθενός. 

Πρόκειται για ασύγχρονη επικοινωνία ανεξάρτητη από τον τόπο και το χρόνο του 
αποστολέα και του παραλήπτη. Και οι δύο φορείς της αλληλογραφίας (αποστολέας 
και παραλήπτης) πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο Internet , να έχουν ένα προ
σωπικό λογαριασμό (διεύθυνση) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να χρησιμοποιούν 
ένα πρόγραμμα που τους δίνει πρόσβαση στο "γραμματοκιβώτιο" του προσωπικού 
τους λογαριασμού. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται με τη διαμεσολάβηση των παροχών 
Internet ( ISP ) ή των παροχών της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Οι πάροχοι αυτοί κρα
τάνε ένα γραμματοκιβώτιο για κάθε πελάτη τους και όταν αυτός συνδεθεί μαζί τους 
του αποστέλλουν τα μηνύματα που απευθύνονται σε αυτόν, ενώ αντίστροφα ανα
λαμβάνουν να διανείμουν στον κατάλληλο πάροχο τα μηνύματα που έχει στείλει ο 
πελάτης τους προς τους παραλήπτες. 

Κάθε χρήστης έχει τη δική του μοναδική διεύθυνση η οποία χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά λατινικούς χαρακτήρες και έχει αυτή τη μορφή: 

Όνομα χρήστη + @ + Παροχέας Υπηρεσιών Internet.επίθεμα 
Π.χ chris@otenet.gr 

Το πρώτο μέρος της διεύθυνσης είναι το όνομα χρήστη, το οποίο συνήθως 
επιλέγουμε εμείς. Το σύμβολο @ το χρησιμοποιούμε για να διαχωρίσουμε το 
όνομα χρήστη από το όνομα του παροχέα ή της εταιρείας που μας παραχω
ρεί το συγκεκριμένο λογαριασμό αλληλογραφίας. Το τρίτο μέρος (.gr, .com, 
.edu, .org κλπ.) προσδιορίζει τη χώρα στην οποία βρίσκεται η συγκεκριμένη 
εταιρεία ή ο παροχέας, ή ακόμη και την κατηγορία της συγκεκριμένης εταιρείας. 
Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υφίσταται από τα πρώτα βήματα του Internet, και 
αποδείχθηκε μία υπηρεσία ζωτικής σημασίας, κυρίως για τις επιχειρήσεις που δια
θέτουν εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο, για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των με
λών της. 

Σήμερα, είναι ο πιο διαδεδομένος αλλά και ευρέως χρησιμοποιούμενος τομέας 
του Διαδικτύου, μιας και υπερέχει έναντι των «συμβατικών» μέσων επικοινωνίας (τη
λέφωνο, ταχυδρομείο) σε πολλά σημεία. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι το χαμη
λό κόστος και η μεγάλη ταχύτητα παράδοσης σε συνδυασμό με τη δυνατότητα 
ανταλλαγής αρχείων κάθε είδους. Το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να είναι 
κείμενο, ήχος, εικόνα, video ή δεδομένα. 

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο αποκλειστικά για να έχουν πρό
σβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις άλλες υπηρε
σίες. Δεν είναι λίγες εξάλλου οι εταιρείες, εκτός βέβαια από τους Παροχείς Σύνδε
σης, που προσφέρουν δωρεάν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε χρήστες απ’ όλο τον 
κόσμο (π.χ. Yahoo, MSN, hotmail κ.α). 

Πως λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
\\^τιάρχουν τρία στοιχεία που πρέπει να έχουμε για να στείλουμε και να λά-

ÌJ βουμε ένα e-mail. Αυτά είναι ένας λογαριασμός e-mail Internet, μια σύν
δεση στο Internet και μια εφαρμογή λογισμικού που χειρίζεται το e-mail. 

-θ-
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Λογαριασμός E-Mail 
"η~ρο πρώτο στοιχείο που χρειαζόμαστε είναι ένας λογαριασμός e-mail. Αυ-

J τόν το λογαριασμό μπορούμε να τον αποκτήσουμε είτε υπογράφοντας 
μια σύμβαση σύνδεσης με έναν Παροχέα Υπηρεσιών Internet (ISP), είτε δωρε
άν μέσα από κάποιες εταιρείες όπως Hotmail, Yahoo κ.α.. Στην πρώτη περίπτω
ση χρειαζόμαστε και μια εφαρμογή λογισμικού (Outlook Express, Microsoft 
Outlook, κλπ.) εγκατεστημένη στον υπολογιστή μας, ενώ στη δεύτερη περίπτω
ση μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο απ' 
οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω ενός φυλλομετρητή (Internet Explorer, κλπ.). 

Επίσης, τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να λαμβάνονται 
από ψηφιακές συσκευές τηλεφώνου, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές notebook 
κ.λπ.. 

Κατανόηση των πλεονεκτημάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και της ευελιξίας του που παρέχεται μέσω ιστού (web mail). 
" ^ ί ν α ι φανερό από τα παραπάνω ότι τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
^ τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο υ είναι πάρα πολλά και για αυτό η επιτυχία του είναι διαχρο

νική. Ας συγκεντρώσουμε τα ποιο βασικά: 

• Είναι ταχύτατο ακόμη και αν ο αποστολέας βρίσκεται στη μια άκρη της γης 
και ο παραλήπτης στην άλλη. 

• Είναι φθηνό, αφού δεν υπόκειται σε τέλη, φόρους κλ.π. 

• Είναι ανεξάρτητο του τόπου του αποστολέα και του παραλήπτη. Αυτό σημαί
νει ότι ο αποστολέας μπορεί να στείλει ένα μήνυμα από οπουδήποτε και να βρίσκε
ται και ότι ο αποστολέας μπορεί να το παραλάβει οπουδήποτε και να βρίσκεται και 
αυτός. 

• Είναι ανεξάρτητο του χρόνου που το στέλνει ο αποστολέας, αφού ο παρα
λήπτης θα το παραλάβει είτε άμεσα (Π .χ. μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης σύγχρο
νης ψηφιακής συσκευής όπως το Black Berry) είτε όταν ανοίξει τον υπολογιστή του 
και συνδεθεί στο Inernet. 

• Τα προγράμματα που εξυπηρετούν εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
είτε είναι ειδικά φτιαγμένα για αυτό το σκοπό (Όπως το Outlook) είτε χρησιμο
ποιούν τεχνολογία λήψης και αποστολής μηνυμάτων μέσω του παγκόσμιου ιστού 
(webmail) και είναι πολύ εύκολα στη χρήση τους. 

• Μας επιτρέπει την ανταλλαγή αρχείων πληροφοριών και έτσι προσφέρει 
στην ουσία και υπηρεσίες FTP. 

Ιδιαίτερα πρέπει να επισημάνουμε ότι η χρήση webmail η οποία γίνεται μέσω της 
πρόσβασης μιας τυπικής ιστοσελίδας, μας δίνει το πλεονέκτημα να μπορούμε να 
δούμε και να αποστείλουμε μηνύματα σε οποιοδήποτε σημείο βρισκόμαστε και όχι 
απαραίτητα από το δικό μας υπολογιστή αρκεί να έχουμε πρόσβαση στο Inernet. 

Επίγνωση του κινδύνου μόλυνσης με ιό του υπολογιστή μας 
απο επισυναπτόμενο μήνυμα. 
ΓρΊαρόλα τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρο-
J ϋμείο, η χρήση του ελλοχεύει και κινδύνους με κυριότερους την ασφάλεια 

των μηνυμάτων μας και τον κίνδυνο μετάδοσης ιών μέσω των επισυναπτόμενων 
αρχείων. Έτσι ένα "μολυσμένο" μ ε ι 0 α ρχ ε ι Ό που αποστέλλεται μέσω ήλεκτρο-
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νικού ταχυδρομείου, μπορεί αν δεν διαγνωσθεί από τον παραλήπτη να μολύνει 
και τον υπολογιστή του παραλήπτη, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να μολύ
νει και άλλους υπολογιστές αν στείλει μαζί με κάποιο μήνυμα του και το αρχείο 
αυτό σαν επισυναπτόμενο. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετάδοσης 
ιών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καλό είναι να χρησιμοποιούμε "αντι
βιοτικό" πρόγραμμα το οποίο το κρατάμε συνέχεια ενημερωμένο. Εκτός από 
τους Ιούς τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορούν να μολυνθούν και από "Δού
ρειους Ίππους" (Trojan Horses), ειδικά προγράμματα που σαν σκοπό έχουν την 
κατασκοπία και την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημέ
να άτομα. Σε κάθε περίπτωση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προστατεύει το 
απόρρητο της αλληλογραφίας και των προσωπικών δεδομένων, αλλά απαιτεί
ται και η αυξημένη εγρήγορση του χρήστη για να προστατεύσει αποτελεσματι
κά τα δεδομένα του. Έτσι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ανοίγουμε επισυ
ναπτόμενα αρχεία που έρχονται από άγνωστους αποστολείς και ιδιαίτερα πρέ
πει να προσέχουμε τα εκτελέσιμα αρχεία που κρύβουν πολλούς κινδύνους. Ακό
μη καλό είναι να ενεργοποιούμε τις μακροεντολές ανίχνευσης ιών των προ
γραμμάτων του Microsoft Oficce που χρησιμοποιούμε ακόμη και αν αυτό καθυ
στερεί την εργασία μας. 

Επεξήγηση της κεντρικής οθόνης του Outlook 

r iá εκκινήσουμε το Outlook έχουμε δύο τρόπους: Ο πρώτος κάνοντας δι
πλό κλικ στο εικονίδιο που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας μας και ο 

δεύτερος με την διαδικασία Έναρξη - Προγράμματα - Microsoft Outlook. 

Όπως σε όλα τα προγράμματα των Windows έτσι και στο Outlook υπάρχει η 
Γραμμή τίτλου και η γραμμή εργαλείων. 

Αριστερά στο παράθυρο του Outlook εμφανίζονται οι φάκελοι, δεξιά το πε
ριεχόμενο του φακέλου που έχουμε επιλέξει και κάτω το περιεχόμενο του μη
νύματος. 

-θ-
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Η λίστα φακέλων 

To Outlook Σήμερα: Ο μητρικός φάκελος των υπολοίπων φακέλων του 
Outlook. Οταν το ανοίγουμε εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά της οθόνης μας η 
περίληψη των τρεχουσών εργασιών και εκκρεμοτήτων μας. 

Εισερχόμενα: Αρχειοθετούνται τα μηνύματα που λαμβάνουμε. 

Εξερχόμενα: Αρχειοθετούνται τα μηνύματα που έχουμε έτοιμα για αποστολή και 
δεν έχουμε αποστείλει ακόμη. 

Διαγραμμένα: Αρχειοθετούνται τα μηνύματα που έχουμε διαγράψει, δηλαδή 
είναι ο κάδος ανακύκλωσης του Outlook. 

Επαφές: Ο φάκελος επαφών είναι το ηλεκτρονικό μας βιβλίο διευθύνσεων και η 
αποθήκη πληροφοριών για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις με τους οποίους 
επικοινωνούμε. 

Εργασίες: Ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύονται οι εργασίες που αναθέτου
με σε άλλους ή που έχουμε αναλάβει εμείς. 

Σημειώσεις: Μας επιτρέπει να δημιουργούμε και να διαχειριζόμαστε σημειώ
σεις. 

Προβολή /απόκρυψη γραμμής κατάστασης του Outlook 
|Ί_ΙΊτελευταία γραμμή της οθόνης του 
LnJ Outlook ονομάζεται γραμμή κατάστα

σης. Σε αυτή τη γραμμή δίνονται συγκεντρω
τικές πληροφορίες που αφορούν την πρόοδο 
αποστολής και παραλαβής μηνυμάτων, το 
πλήθος των μηνυμάτων των φακέλων κ.α. 

Μπορούμε να αποκρύπτουμε ή να εμφανί
ζουμε τη γραμμή κατάστασης αν από το με
νού Επεξεργασία επιλέξουμε Γραμμή κατά
στασης. Η εντολή αυτή λειτουργεί σαν διακό
πτης, δηλ αν εμφανίζεται η γραμμή κατάστα
σης με αυτή την εντολή την κρύβουμε, ενώ 
αντίθετα αν είναι κρυμμένη την εμφανίζουμε. 

Μηνύματα 
^~ρο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να έχει έναν αποστολέα και τουλάχιστον 

LI έναν παραλήπτη. Όταν είμαστε ο αποστολέας του μηνύματος, το πρό
γραμμα ταχυδρομείου χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SMTP και παραδίδει το μή
νυμα στο διακομιοτή αλληλογραφίας μας, ο οποίος με τη σειρά του παραδίδει 
το μήνυμα στο διακομιοτή αλληλογραφίας του παραλήπτη, ο οποίος χρησιμο
ποιεί το πρόγραμμα ταχυδρομείου, για να μεταφέρει το μήνυμα από το διακο
μιοτή στον υπολογιστή του. 
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Άνοιγμα μηνύματος 

Για να ανοίξουμε ένα μήνυμα σε δικό του παράθυρο: 

• Επιλέγουμε το φάκελο Εισερχόμενα. 

• Στη λίστα μηνυμάτων, επιλέγουμε το μήνυμα που θέλουμε. 

• Μενού Αρχείο - Άνοιγμα - Επιλεγμένα στοιχεία 

Το επιλεγμένο μήνημα θα εμφανιστεί σε ξεχωριστό παράθυρο. Αν επιλέξουμε 
πολλά μηνύματα συγχρόνως το κάθε ένα απο αυτά θα εμφανιστεί σε δικό του πα
ράθυρο. 

Το παράθυρο του μηνύματος διαθέτει αρκετά εργαλεία. Για παράδειγμα, 
μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου κ.α. 

Επισήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου 
^psvrav ανοίξουμε ένα μήνυμα αυτό χαρα-
νΐ^/κτηρίζεται αυτόματα σαν αναγνωσμέ

νο. Για να ξεχωρίζουμε εύκολα ποια από τα 
μηνύματα μας έχουμε ανοίξει και ποια όχι το 
Outllok παρέχει ένα πολύ εύκολο τρόπο ανα
γνώρισης. Έτσι δείχνει με έντονα γράμματα 
(Bold) τα εισερχόμενα μηνύματα που είναι μη 
αναγνωσμένα, ενώ αφαιρεί αυτόματα τα έντο
να γράμματα από τα εισερχόμενα μηνύματα 
που έχουμε ανοίξει, χαρακτηρίζοντας τα σαν 
αναγνωσμένα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο χρή
στης που για λόγους υπενθύμισης θέλει να χα
ρακτηρίσει ένα μήνυμα που έχει ήδη ανοίξει 
(αναγνωσμένο) σε μη αναγνωσμένο, μπορεί να 
το κάνει αν το επιλέξει, πατήσει δεξί κλικ πάνω 
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του και από το βοηθητικό μενού επιλέξει Σήμανση ως μη αναγνωσμένου. 

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να χαρακτηρίσει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα σε 
Αναγνωσμένο (με τη χρήση του βοηθητικού μενού). Οι επιλογές σήμανσης ανα
γνωσμένων και μη αναγνωσμένων μηνυμάτων δίνονται και από το μενού Επε
ξεργασία του Outllok, από όπου μπορούμε να χαρακτηρίσουμε όλα τα μη ανα
γνωσμένα μηνύματα ως αναγνωσμένα αν επιλέξουμε Σήμανση όλων ως ανα
γνωσμένων. 

Διαγραφή μηνυμάτων 

• Επιλέγουμε το φάκελο Εισερχόμενα ή εξερχόμενα ή απεσταλμένα. 

• Επιλέγουμε τα μηνύματα που θέλουμε να διαγράψουμε. 

• Πατάμε με το ποντίκι μας στο κουμπί Διαγραφή. 

Τα διαγραμμένα μηνύματα μεταφέρονται στον 
φάκελο Διαγραμμένα, μέχρι να τα διαγράψουμε και 
από εκεί, ώστε να διαγραφούν οριστικά. 

Επαναφορά ενός μηνύματος 

από το φάκελο διαγραμμένων μηνυμάτων 
/Tv ν διαγράψουμε κατά λάθος ένα μήνυμα τό-

Α; γτε μπορούμε να το επαναφέρουμε στο φά
κελο Εισερχόμενα ή σε κάποιο υποφάκελο του 
φακέλου Εισερχόμενα μόνο αν δεν το έχουμε δια
γράψει και από το φάκελο Διαγραμμένα. Για να 
το κάνουμε αυτό επιλέγουμε το φάκελο Διαγραμ
μένα και από εκεί επιλέγουμε τα μηνύματα που 
θέλουμε να επαναφέρουμε. Πατάμε δεξί κλικ και 
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από το εμφανιζόμενο βοηθητικό μενού επιλέγουμε Μετακίνηση σε φάκελο. Στη 
συνέχεια επιλέγουμε το φάκελο στον οποίο θα μετακινηθεί το μήνυμα και πατά
με OK. 

Άδειασμα του φακέλου διαγραμμένων μηνυμάτων 

)ταν αδειάσουμε το φάκελο τότε 
διαγράφονται οριστικά και τα μη

νύματα που δεν επιθυμούμε να φαίνονται. 
Η διαδικασία αυτή γίνεται από το μενού αν 
επιλέξουμε Εργαλεία - Άδειασμα του φακέ
λου "Διαγραμμένα". 

Διαφορετικά μπορούμε να διαγράφουμε 
επιλεκτικά μηνύματα από το φάκελο Δια
γραμμένα επιλέγοντας τα και επιλέγοντας 
Διαγραφή από το βοηθητικό μενού που 
εμφανίζεται με πάτημα του δεξιού κλικ στα 
επιλεγμένα μηνύματα. 

Δημιουργία μηνύματος 

• Μενού Αρχείο, - Δημιουργία - Μήνυμα αλληλογραφίας. Εμφανίζεται το 
παρακάτω παράθυρο. 

24Û 

Πληκτρολογούμε τα ονόματα παραληπτών στα πλαίσια Προς..., Κοιν... και 
Ιδιαίτ. Κοιν. 

Για να επιλέξουμε ονόματα παραληπτών από λίστα, κάνουμε κλικ στο 
κουμπί Προς..., Κοιν... 

Στο πλαίσιο θέμα, πληκτρολογούμε το θέμα του μηνύματος. 

Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογούμε το κείμενο. 

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποστολή. 
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Δημιουργία μηνύματος από επαφή 

• Επιλέγουμε τον φάκελο Επαφές, 

• Επιλέγουμε την επαφή, κάνουμε κλικ στο μενού ενέργειες και στη συ
νέχεια επιλέγουμε Δημιουργία μηνύματος προς επαφή. 

• Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. 

• Στο πλαίσιο θέμα, πληκτρολογούμε το θέμα του μηνύματος. 

• Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογούμε το μήνυμα. 

• Πατάμε στο κουμπί Αποστολή. 
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Αποστολή μηνύματος με ρύθμιση προτεραιότητας. 
ΓρΊριν αποστείλουμε ένα μήνυμα μπορούμε να ρυθμίσουμε την προτεραιό-
J [|τητα του (Σπουδαιότητα) σε μία από τις τρεις διαβαθμίσεις: Χαμηλή, Κα

νονική ή Υψηλή. Για να κάνουμε ρύθμιση της προτεραιότητας του μηνύματος 
πριν αποστείλουμε το μήνυμα επιλέγουμε από τη γραμμή εργαλείων Επιλογές 
(κάτω βελάκι) - Επιλογές και από το εμφανιζόμενο παράθυρο στην περιοχή 
Σπουδαιότητα πατώντας στο βελάκι ρυθμίζουμε την σπουδαιότητα του σε κλί
μακα Χαμηλή, Κανονική ή Υψηλή 

Ακόμη στην περιοχή Επιλογές παρακολούθησης και εκλογής μπορούμε να 
τσεκάρουμε την επιλογή Αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης για αυτό το μήνυμα , 
αν επιθυμούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο παραλήπτης του μηνύματος έχει ανα
γνώσει το μήνυμα μας ή Αίτηση αποδεικτικού παράδοσης για αυτό το μήνυμα 
για να βεβαιωθούμε ότι το μήνυμα έχει παραδοθεί στον παραλήπτη. 

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση μήνυμα που δεν αντιστοιχεί σε σωστή διεύ
θυνση παραλήπτη επιστρέφεται από τον διακομιοτή στον αποστολέα, με την 
πρώτη σύνδεση του με τον διακομιοτή. 

Απάντηση σε μήνυμα 
^jpYrav λάβουμε ένα μήνυμα και το διαβάσουμε, ίσως να χρειάζεται να απα-
^^/ντήσουμε στο αποστολέα του σχετικά με το θέμα του μηνύματος. Στο 

Outlook η διαδικασία απάντησης είναι η παρακάτω: 

• Ανοίγουμε το μήνυμα στο οποίο θέλουμε να απαντήσουμε. 

• Για να απαντήσουμε μόνο στον αποστολέα του μηνύματος, κάνουμε κλικ στο 
κουμπί Απάντηση. 

• Για να απαντήσετε σε όλους τους παραλήπτες στα πλαίσια Προς... και 
Κοιν..., κάνουμ κλικ στο κουμπί Απάντηση σε όλους. 
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Σημείωση: Όταν απαντάμε σε ένα μήνυμα, οτο σώμα του μηνύματος αυτόμα
τα ενσωματώνεται και το κείμενο του εισερχόμενου μηνύματος και τα στοιχεία 
του αποστολέα. Αν δεν επιθυμούμε στο απαντητικό μήνυμα να συνυπάρχουν αυ
τά τα στοιχεία (κείμενο και στοιχεία αποστολής) θα πρέπει να τα επιλέξουμε και 
να τα διαγράψουμε πατώντας το πλήκτρο Del. 

Προώθηση μηνυμάτων 
wTav λάβουμε ένα μήνυμα και το διαβάσουμε, ίσως να διαπιστώσουμε 
'οτι θα ενδιέφερε και άλλα άτομα εκτός απο τους αρχικούς παραλή

πτες. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε την δυνατότητα να τους στείλουμε ένα 
αντίγραφο του μηνύματος με την παρακάτω διαδικασία: 

Κάνουμε κλικ στο φάκελο Εισερχόμενα. 

Επιλέγουμε τα μηνύματα που θέλουμε να προωθήσουμε. 

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Προώθηση. 

Πληκτρολογούμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις παραληπτών στα πλαίσια 
Προς..., Κοιν... και Ιδιαίτ. Κοιν... 

Για να επιλέξουμε ονόματα παραληπτών από λίστα, κάνουμε κλικ στο κου
μπί Προς..., Κοιν... ή Ιδιαίτ. κοιν... 

Εάν προωθούμε πολλά μηνύματα, πληκτρολογούμε το θέμα του μηνύμα
τος στο πλαίσιο Θέμα. 

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποστολή. 
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Αντιγραφή, μετακίνηση κειμένου μεταξύ μηνυμάτων. 
/Tv ν έχουμε ήδη γραμμένο ένα κείμενο το οποίο θέλουμε να αντιγράψουμε 

ΙΤ-\Α να το μεταφέρουμε στο μήνυμα που θα στείλουμε κάνουμε τις εξής 
ενέργειες: 

α) Αντιγραφή κειμένου 

• Ανοίγουμε το μήνυμα που υπάρχει το γραμμένο κείμενο 

• Επιλέγουμε το κείμενο που θα αντιγράψουμε 

• Από το βοηθητικό μενού (που εμφανίζεται με δεξί κλικ) επιλέγουμε Αντιγραφή 

• Κλείνουμε το παράθυρο του μηνύματος 

• Τοποθετούμε το δρομέα στη θέση που θα αντιγραφεί το κείμενο (μέσα στο 
σώμα του απαντητικού μηνύματος) 

• Από το βοηθητικό μενού (που εμφανίζεται με δεξί κλικ) επιλέγουμε Επι
κόλληση 

Σημείωση: Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει από το μενού επεξεργασία με τις 
επιλογές Αντιγραφή και Επικόλληση ή από τα αντίστοιχα κουμπιά της εργαλειο
θήκης. 

β) Μετακίνηση κειμένου 

• Ανοίγουμε το μήνυμα που υπάρχει το γραμμένο κείμενο 

• Επιλέγουμε το κείμενο που θα μετακινήσουμε 

• Από το βοηθητικό μενού (που εμφανίζεται με δεξί κλικ) επιλέγουμε Αποκοπή 

• Κλείνουμε το παράθυρο του μηνύματος 

• Τοποθετούμε το δρομέα στη θέση που θα αντιγραφεί το κείμενο (μέσα στο 
σώμα του απαντητικού μηνύματος) 

• Από το βοηθητικό μενού (που εμφανίζεται με δεξί κλικ) επιλέγουμε Επι
κόλληση 

Σημείωση: Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει από το μενού επεξεργασία με τις 
επιλογές Αποκοπή και Επικόλληση ή από τα αντίστοιχα κουμπιά της εργαλειοθή
κης. Οι διαδικασίες Αντιγραφής και μετακίνησης κειμένου μπορούν να γίνουν όχι 
μόνο μεταξύ διαφορετικών μηνυμάτων αλλά και μεταξύ κειμένων που βρίσκονται 
σε άλλα προγράμματα όπως το Σημειωματάριο και το Word. 

Χρήση διαθέσιμης λειτουργίας ορθογραφικού ελέγχου 
•η~ρο Outlook εμπεριέχει ενσωματωμένες αυτόματες λειτουργίες ορθογρα-

J φικού ελέγχου στην Ελληνική γλώσσα που μας βοηθούν να διορθώσου
με τυχόν ορθογραφικά λάθη μας πριν αποστείλουμε ένα μήνυμα. Ο ορθογρα
φικός του έλεγχος βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό της Ελληνικής γλώσ
σας το οποίο μάλιστα αν θέλουμε το εμπλουτίζουμε και με επιπλέον λέξεις. Μια 
λαθεμένη λέξη (κατά το λεξικό του) εμφανίζεται με μια κόκκινη υπογράμμιση. 

244 
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Αν θέλουμε να την διορθώσουμε με 
τη βοήθεια του λεξικού υπάρχουν 
δύο τρόποι: Ο περισσότερο γρήγο
ρος τρόπος είναι να επιλέξουμε την 
λέξη και με δεξί κλικ να εμφανίσου
με το βοηθητικό μενού. Εκεί μαζί με 
τις εντολές του μενού βλέπουμε και 
εναλλακτικούς σωστούς τρόπους 
γραφής της συγκεκριμένης λέξης 
όπως και διάφορα συνώνυμα. Επι
λέγουμε τη σωστή και η λέξη αυτό
ματα διορθώνεται όπως βλέπουμε 
και στην εικόνα παρακάτω όπου 
προτείνονται τρόποι διόρθωσης της 
άτονης λέξης "ήταν". 

Ο άλλος τρόπος (με τον οποίο μά
λιστα μπορούμε να εμπλουτίζουμε και 
το λεξικό) παρέχεται από το μενού 
Εργαλεία - Ορθογραφικός και γραμ
ματικός έλεγχος ή με το πάτημα του 
πλήκτρου F7. 

Επισύναψη αρχείου σε μήνυμα 
Γν^άποια απο τα μηνύματα που στέλνουμε ή παραλαμβάνουμε μπορεί να 
[/\1περιέχουν και συνημμένα, δηλαδή αρχεία που περιέχουν κάποιες επιπλέ

ον πληροφορίες που αφορούν στο θέμα μας και πρέπει να παραληφθούν σε 
μορφή αρχείου για περαιτέρω επεξεργασία. 

• Δημιουργούμε ή ανοίγουμε το μήνυμα στο οποίο θέλουμε να επισυνάψουμε 
το αρχείο. 

• Πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή αρχείου ή από το μενού Εισαγωγή - Αρ
χείο. 

Εισαγωγή α ρ χ ε ί ο υ [ y ] [ Χ ] 

Διερεύνορη σε: fr^ì Images_Access J L l ^ Ê ® Χ Ö ΙΟΙ Τ Εργαλϊία -Διερεύνορη σε: 

' 01 * Μ atei 4 4 6 

\ .*ί 4 ° 2 ffl7 ^ 3 2 4 « 
, ~ Λ 4 ° 3 * i s 4 33 447b 

4 ° 4 aj6i9 Sic 34 4 4 8 
4 ° 5 * 2 0 ^ 3 5 4 4 9 
4 ° 6 SÊ21 4 Ü 450 

Ι Τα έννραωά μου 4 θ 7 ^ 2 2 * 3 7 4 s i 
4 θ 8 ^ 2 3 ^ 3 8 4 s i b 

κ 4 θ 9 4 ? 4 4:39 4 5 2 κ 4 l 0 

* 1 Ζ 

* 2 5 

* 2 6 

* 2 7 

4:40 

ait 4ΐ 

4:42 

4 5 3 
4 5 4 
4 5 5 

4 l 0 

* 1 Ζ 

* 2 5 

* 2 6 

* 2 7 

4:40 

ait 4ΐ 

4:42 

4 5 3 
4 5 4 
4 5 5 

a * 1 3 * : 2 8 4 43 Q AccessJT a * 1 4 ^ 2 9 4 44 IfQlT ACCESS 95 

* 1 5 4 3 0 4 45 ί»Γ]ΐΤ ACCESS_FIXED 

Όνομα αρχείου: 

Αρχεία τύπου: 
Ι Ĵ Εισαγωγή 

^^m 

Όνομα αρχείου: 

Αρχεία τύπου: Όλα τα αρχεία A Άκυρο 

• Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να επισυνάψουμε και στη συνέχεια κά
νουμε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή. (Μπορούμε να επισυνάψουμε παραπάνω 
από ένα αρχείο). 
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Διαγραφή επισυναπτόμενου αρχείου 
από μήνυμα προς αποστολή 
Λ\ ν για οποιοδήποτε λόγο μετανιώσουμε για 

ίτ-\τ γτην αποστολή κάποιου από τα επισυναπτόμε
να αρχεία πριν πατήσουμε στο κουμπί Αποστολή, 
έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε το επισυνα
πτόμενο αρχείο από το μήνυμα, απλά επιλέγοντας 
το και πατώντας το πλήκτρο Del του πληκτρολογίου 
μας, η από το βοηθητικό μενού που παράγεται με 
πάτημα του δεξιού κλικ επιλέξουμε Απαλοιφή. 

Αποθήκευση και άνοιγμα συνημμένου αρχείου 
"Ι^άποια απο τα μηνύματα που λαμβάνουμε μπορεί να περιέχουν και συνημ-
/ \ μ έ ν α , δηλαδή αρχεία που πρόκειται να μας μεταφέρουν κάποιες επιπλέ

ον πληροφορίες ή να μας εφοδιάσουν με πρόσθετο υλικό. 

Σημείωση. Εάν το μήνυμα περιέχει περισσότερα από ένα συνημμένα, μπορού
με κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάνοντας κλικ στα συνημμένα 
στοιχεία, να επιλέξουμε όσα από αυτά θέλουμε για να τα αποθηκεύσουμε στην 
ίδια τοποθεσία. Στο μενού Αρχείο, πατάμε στην εντολή Αποθήκευση συνημμέ

νων. 

• Ανοίγουμε το μήνυμα που περιέχει το συνημμένο που θέλουμε να απο
θηκεύσουμε. 

• Πατάμε δεξί κλικ στο εικονίδιο του συνημμένου και 
στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως 
για να αποθηκεύσουμε το αρχείο, αφού επιλέξου
με δίσκο, φάκελο και πιθανόν νέο όνομα αρχείου. 

• Αν θέλουμε να δούμε πρώτα τα περιεχόμενα του 
συνημμένου αρχείου (αν φυσικά έχουμε στον υπο
λογιστή μας το πρόγραμμα με το οποίο έχει δη
μιουργηθεί ) στο βοηθητικό μενού επιλέγουμε Επιλογή όλων 

Άνοιγμα 

Εκτύπωση 

Αποθήκευση ως. 

Κατάργηση 

Αποκοπή 

Αντιγραφή 

Επικόλληση 

-θ-
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Άνοιγμα και στη συνέχεια μπορούμε να το αποθηκεύσουμε χρησιμο
ποιώντας το μενού του προγράμματος 

. · Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογούμε το όνομα για το αρχείο 
και στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος, επιλέγουμε μια μορφή του αρχεί
ου. 

Προσθήκη και απαλοιφή στηλών στο φάκελο εισερχομένων. 
*τους φακέλους των εισερχομένων, των απεσταλμένων και των διαγραμ
μένων τα μηνύματα κάθε είδους ταξινομούνται σε στήλες με βάση τον 

Αποστολέα (στήλη Από), το θέμα, την ημερομηνία και ώρα παραλαβής του 
μηνύματος (στήλη Παραλαβή) και άλλα χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος , την 
ύπαρξη συνημμένου, την προτεραιότητα κ.α. Μπορούμε να ταξινομούμε τα μη
νύματα ως προς κάποια από τις στήλες αυτές απλά κάνοντας κλικ στο τίτλο της 
στήλης που μας ενδιαφέρει. Αρχικά τα μηνύματα είναι ταξινομημένα σε φθίνου
σα σειρά (Από τα πρόσφατα στα παλαιότερα) με βάση τη στήλη παραλαβή. Τα 
ταξινομούμε με βάση τη στήλη Από (με απλό κλικ στη λέξη Από) και η λίστα εί
ναι ταξινομημένη με βάση τον αποστολέα. 

> ο ψ e ΑΠΟ θ έ μ α Παραλαβή Μέγεθος | * 

α Duha Cardon Zap 3/6/2006 10:09 πμ 4KB α Duha Cardon Zap 3/6/2006 10:09 πμ 4KB 

Ö Eernie Parrà watch this Micro-Cap Issue Ir ade Σαβ 3/6/2006 9:09 πμ 7 KB 

a Jerrod 5adler Trader's Daily Report Σαβ 3/6/2006 3:13 πμ 10 KB 

J Perry Herlihy Pe: 433 CitALLl5 Σαβ 3/6/2006 2:44 πμ 4KB 

a Eborio 5ales Freehand και GoLive συνεχίζουν;/ 10 χρήσιμα πράγματα που οεν ξέρατε για τ ο Corel Draw /Microsoft πλη. , Παρ 2/6/2006 11:32 μμ 13 KB 

a Kermit fasten your seatbelts and watch hos it explode HYWI.PK Just published Παρ 2/6/2006 7 33 μμ 6 KB 

j Mcgee Russell Ihfw Παρ 2/6/2006 7 22 μμ 20 KB 

j David Banter Football 5lot Machine Tournament Παρ 2/6/2006 9 04 πμ 9 KB 

a 0 Moderated List by L. . [LykoFron] ΓΙΑ-ΤΙ 0 ΘΕ-ΟΣ ΗΤΑΝ ΤΟ-ΣΟ ΣΚΑΗ-ΡΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥ-ΝΑΙ-ΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΙ-ΔΙΑ Παρ 2/6/2006 7 35 πμ 37 KB 

_ j Ot to Vernon Stocks in Play Παρ 2/6/2006 12:20 πμ 7 KB 

a Winston never say no t o these things HYWI.PK Newnhot Παρ 2/6/2006 12:17πμ 5 KB 

a Wilson see all of this HYWLPK welcome t o see Π φ 1/6/2006 10:03 μμ 5 KB 

a Chase Took through the message "HYWI .PK" Latest stuff Π φ 1/6/2006 3:28 μμ 5 KB 

a Noah Mullins ninety experienced Π φ 1/6/2006 1 0 : 1 6 π μ 36 KB 

a earlier. toSeenX toShowX Π φ 1/6/2006 6:20 πμ 7 KB 

a W5CF U.S. DOT's Request for $4.2B Loved by OTCEE:MTNA! Π φ 1/6/2006 1:24 πμ 29 KB 

Για να ελέγχουμε 
ποιες από τις στήλες 
θα εμφανίζονται και 
ποιες όχι και με ποια 
σειρά επιλέγουμε από 
το μενού Προβολή -
Τρέχουσα προβολή -
Προσαρμογή της τρέ
χουσας προβολής και 
Πεδία. 

Εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα από την οποία ρυθμίζουμε την τρέχουσα προ
βολή μας. 

Στη αριστερή λίστα εμφανίζονται οι διαθέσιμες προβολές και στη δεξιά οι ενερ
γοποιημένες στήλες της τρέχουσας προβολής και η σειρά εμφάνιση τους. 

Επιλέγουμε μια ένδειξη στήλης από την δεξιά λίστα και πατάμε στο κουμπί 
Αφαίρεση για να εξαφανιστεί η συγκεκριμένη στήλη από την τρέχουσα προβο
λή. Αντίθετα επιλέγουμε μια ένδειξη στήλης από την αριστερή λίστα και πατά
με στο κουμπί Προσθήκη για να την εντάξουμε στην τρέχουσα προβολή. Από 
τα κουμπιά Μετακίνηση κάτω και Μετακίνηση επάνω, αφού επιλέξουμε μια έν
δειξη στήλης μπορούμε να αλλάζουμε τη θέση (σειρά) που εμφανίζεται στη τρέ
χουσα προβολή. 

-θ-
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Επαφές 

©φάκελος επαφών είναι το ηλεκτρονικό μας βιβλίο διευθύνσεων και η 
αποθήκη πληροφοριών για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις με 

τους οποίους επικοινωνούμε. Χρησιμοποιούμε το φάκελο επαφών για να απο
θηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση, αριθμούς 
τηλεφώνου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με την επαφή. 

Όταν προσθέτουμε ένα όνομα ή μια διεύθυνση για μια επαφή, το Outlook διαχω
ρίζει το όνομα ή τη διεύθυνση σε τμήματα και τοποθετεί το κάθε τμήμα σε διαφο
ρετικό πεδίο. Μπορούμε να ταξινομήσουμε, να ομαδοποιήσουμε ή να φιλτράρουμε 
επαφές με βάση οποιοδήποτε τμήμα του ονόματος ή της διεύθυνσης που θέλουμε. 

Δημιουργία επαφών 

ΓΊ_Γ| επαφή μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία με την οποία αλλη-
[Π]λογραφούμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια επαφή, είτε πληκτρο

λογώντας νέες πληροφορίες, είτε παίρνοντας πληροφορίες από μια υπάρχου
σα επαφή από την ίδια εταιρεία. 

Δημιουργία επαφής με νέες πληροφορίες 

• Μενού Αρχείο - Δημιουργία - Επαφή. 

• Στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο, πληκτρολογούμε το όνομα της επαφής. 

• Πληκτρολογούμε τις πληροφορίες που θέλουμε να συμπεριλάβουμε για την 
επαφή. 

• Πατάμε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο. 

-θ-
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Δημιουργία επαφής από E-mail που λάβαμε 

Ανοίγουμε το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που περιέχει το όνομα 
που θέλουμε να προσθέσουμε στη λίστα των επαφών μας. 

• 

• Στο πεδίο Από:, κάνουμε κλικ με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού στο όνο
μα που θέλουμε να μετατρέψουμε σε επαφή και κατόπιν πατάμε κλικ 
στην εντολή Προσθήκη στις επαφές του μενού συντόμευσης. 

Διαγραφή επαφής 

• Πατάμε κλικ στο εικονίδιο Επαφές 

• Επιλέγουμε τις επαφές που θέλουμε να διαγράψουμε. 

• Πατάμε κλικ στο κουμπί Διαγραφή 

-θ-
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Δημιουργία, επεξεργασία, χρήση λίστας παραληπτών 
[ ρ ί ο λ λ έ ς φορές είναι αναγκαίο να στέλνουμε ένα μήνυμα σε περισσότε-
J J ρους από ένα παραλήπτες. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει κάθε φο

ρά να προσθέτουμε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση μια, μια από το βιβλίο 
διευθύνσεων του προγράμματος. Έτσι σπαταλάμε χρόνο για να προσθέτουμε 
κάθε φορά έναν παραλήπτη σε ένα μήνυμα. To Outlook μας παρέχει την ευκο
λία να δημιουργούμε λίστες διανομής των μηνυμάτων μας, όπου συμπεριλαμ
βάνονται οι διευθύνσεις πολλών παραληπτών, ώστε να μην χρονοτριβούμε κά
θε φορά που θα στέλνουμε ένα μήνυμα στους ίδιους αποδέκτες. Αν υποθέσου
με ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια λίστα των συναδέλφων μας, η λίστα αυτή θα 
περιέχει όσους συναδέλφους μας έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση και επιθυμού
με να λαμβάνουν τα μηνύματα μας. 

Από το μενού Αρχείο - Δημιουργία - Λίστα Διανομής, αφού δώσουμε ένα 
όνομα στη λίστα από στο πλαίσιο Όνομα:, μπορούμε να επιλέξουμε είτε το κου
μπί Επιλογή μελών για να επιλέξουμε μέλη της λίστας από υπαρκτές Επαφές ή 
το κουμπί Προσθήκη νέου για να εντάξουμε στη λίστα διανομής μια διεύθυνση 
που δεν υπάρχει στις επαφές μας. 

Μετακίνηση διευθύνσεων μεταξύ των λιστών διανομής 

Ιια λίστα διανομής τοποθετείται αυτόματα στο φάκελο Επαφές, μαζί με 
τις άλλες επαφές μας και μπορεί να εμπλουτίζεται όποτε θέλουμε, 

αφού την επιλέξουμε και την ανοίξουμε με διπλό κλικ. Μας δίνονται οι δυνατό
τητες : Επιλογή μελών για να προσθέσουμε κάποια από τις επαφές μας στη λί
στα, Προσθήκη νέου για να εισάγουμε στη λίστα διανομής μια διεύθυνση που 
δεν υπάρχει στις επαφές μας και Κατάργηση για να διαγράψουμε από τη λίστα 
ένα μέλος της αφού το επιλέξουμε πρώτα. 

Σημείωση: Μπορούμε να μετακινούμε και μαζικά διευθύνσεις μεταξύ των διά
φορων λιστών διανομής που έχουμε στις επαφές μας, επιλέγοντας το πλαίσιο 
Επιλογή μελών και προσθέτοντας στα μέλη της λίστας όχι μια απλή επαφή αλλά 
μια ολόκληρη λίστα επαφών. 

-θ-
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Αποστολή μηνύματος με χρήση λίστας παραληπτών 

Για να αποστείλουμε ένα μήνυμα σε όλα τα μέλη της λίστα διανομής πα
τάμε στο πλαίσιο Προς ... ή στο πλαίσιο Κοιν... ενός νέου μηνύματος, και 

επιλέγουμε το όνομα της λίστας διανομής. 

Δημιουργία φακέλου σε συγκεκριμένο σημείο 

• Μενού Αρχείο - Δημιουργία - Φάκελος. 

• Στο πλαίσιο Όνομα:, πληκτρολογούμε ένα όνομα για το φάκελο. 

• Στο πλαίσιο Ο φάκελος περιέχει στοιχεία τύπου:, κάνουμε κλικ στον τύπο 
των στοιχείων που θέλουμε να περιέχει ο φάκελος. 

• Στη λίστα Επιλέξτε τη θέση του φακέλου:, κάνουμε κλικ στη θέση για το φά
κελο. 

Δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής 

Ιπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια υπογραφή, για να προσθέσουμε αυ
τομάτως κείμενο στα μηνύματα που στέλνουμε. Μπορούμε, για παρά

δειγμα, να δημιουργήσουμε μια υπογραφή που θα περιέχει το όνομα, το επάγ
γελμα και τον αριθμό τηλεφώνου μας. 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές υπογραφές και να επιλέγουμε την κατάλ
ληλη, για να την εισάγουμε στο μήνυμα, αφού πρώτα το δημιουργήσουμε. 

-θ-
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Δημιουργία υπογραφής για μηνύματα 

• Μενού Εργαλεία - Επιλογές - καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας. 

• Στο πλαίσιο Υπογραφή, κάνουμε κλικ στο κουμπί Υπογραφές.... 

• Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία υπογραφής πατάμε στο κουμπί Δη
μιουργία. 

• Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται πληκτρολογούμε ένα όνομα. 

• 

• 

Στο πλαίσιο Επιλέξτε τον τρόπο δημιουργίας της υπογραφής σας:, επιλέ
γουμε αν θα ξεκινήσου
με από την αρχή ή αν θα 
χρησιμοποιήσουμε μια 
υπάρχουσα υπογραφή. 

Για να επιλέξουμε το αρ
χείο στο οποίο θα βασί
ζεται η υπογραφή μας, 
κάνουμε κλικ στην επι
λογή Χρήση αυτού του 
αρχείου ως προτύπου: 
και πληκτρολογούμε 
στο πλαίσιο τη διαδρο
μή και το όνομα του αρ
χείου ή πατάμε στο κου
μπί Αναζήτηση, για να 
επιλέξουμε από μια λί
στα. 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί Επόμενο. 

• Στο πλαίσιο Κείμενο υπογραφής, πληκτρολογούμε το κείμενο που θέ
λουμε να συμπεριλάβουμε στην υπογραφή. 

-θ-
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• 

• 

Επίσης, μπορούμε να επικολλήσουμε στο πλαίσιο Κείμενο υπογραφής, κεί
μενο από άλλο έγγραφο. 

Για να αλλάξουμε τη μορφοποίηση παραγράφου ή γραμματοσειράς, επιλέ
γουμε το κείμενο, πατάμε στο κουμπί Γραμματοσειρά ή Παράγραφος και 
μετά ορίζουμε τις επιλογές που θέλουμε. Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέ
σιμες, εάν χρησιμοποιούμε το απλό κείμενο ως μορφή μηνύματος. 

Εισαγωγή υπογραφής σε μήνυμα 

• Δημιουργούμε ή ανοίγουμε το μήνυμα. 

• 

• 

Στο πλαίσιο κειμένου, κάνουμε κλικ στο σημείο όπου θέλουμε να εισάγουμε 
την υπογραφή. 

Στο μενού Εισαγωγή, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικιού στην επιλο
γή Υπογραφή και μετά κάνουμε κλικ στην υπογραφή που θέλουμε. 

^ Χωρίς τίτλο - Μήνυμα (Εμπλουτισμένο κείμενο) 

Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Ενέργειες ΒοήΕ εια 

J I H Αποστολή 0 £§ Αρχείο... Επιλογές... | (?) »|J Arial τ 10 -τ Α Β I U [Fs \= » 
Στοιχείο... 

Προς,,, 11 Vellum Educations ^ ΑντικΗι irvn... 

HRRHR^Hl Ανώνυμο 

Θέμα: Περισσότερα... 

• Εάν η υπογραφή που θέλουμε δεν εμφανίζεται στη λίστα, πατάμε στην 
εντολή Περισσότερα και στο πλαίσιο Υπογραφή, επιλέγουμε την υπο
γραφή που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. 

Αλλαγή υπογραφής 

• Μενού Εργαλεία - Επιλογές - Μορφή αλληλογραφίας. 

-θ-
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• Στο πλαίσιο Υπογραφή για τα νέα μηνύματα:, κάνουμε κλικ στη μορφή μη
νύματος με την οποία χρησιμοποιείται η υπογραφή. 

• Πατάμε στο κουμπί Υπογραφές.... 

• Στο πλαίσιο Υπογραφή, πατάμε στην υπογραφή που θέλουμε να αλλάξουμε 
και στη συνέχεια στο κουμπί Επεξεργασία. 

• Στην πλαίσιο Κείμενο υπογραφής, πληκτρολογούμε το κείμενο που θέλου
με να συμπεριλάβουμε στην υπογραφή. 

• Επίσης, μπορούμε να επικολλήσουμε στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία 
υπογραφής, κείμενο από άλλο έγγραφο. 

• Για να αλλάξουμε τη μορφοποίηση παραγράφου ή γραμματοσειράς, επι
λέγουμε το κείμενο, κάνουμε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρά ή Παρά
γραφος και στη συνέχεια ορίζουμε τις επιλογές που θέλουμε. Αυτές οι 
επιλογές δεν είναι διαθέσιμες, εάν χρησιμοποιείτε το απλό κείμενο ως 
μορφή μηνύματος. 

Σημείωση: 

Για να αλλάξουμε την υπογραφή σε ένα μεμονωμένο μήνυμα, κάνουμε τις αλ
λαγές κατευθείαν στην υπογραφή του. 

Προεπισκόπηση μηνύματος πριν εκτυπωθεί. 

Για να δούμε ένα μήνυμα πριν το εκτυπώσουμε επιλέγουμε από το μενού 
Αρχείο - προεπισκόπηση εκτύπωσης. Από το παράθυρο που εμφανίζε

ται βλέπουμε πόσες σελίδες θα χρειαστούν και τι συμπεριλαμβάνει η κάθε σε
λίδα εκτύπωσης. Πατάμε κλείσιμο για να κλείσει το παράθυρο της προεπισκό-
πησης. 

Εκτύπωση ενός μηνύματος 

»ταν εργαζόμαστε σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον θα πρέπει να εκτυ
πώνουμε τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα μηνύματα για λόγους αρ

χειοθέτησης και ασφάλειας. 

Για να εκτυπώσουμε ένα μήνυμα το ανοίγουμε και επιλέγουμε από το μενού 
Αρχείο - Εκτύπωση. Στο παράθυρο που εμφανίζεται ρυθμίζουμε ποιες σελίδες 
θα εκτυπώσουμε από την Περιοχή σελίδων, πόσα αντίτυπα από την περιοχή 
Αριθμός αντιτύπων και εφόσον ο εκτυπωτής που επιλέξαμε είναι ανοιχτός, έχει 
χαρτί και μελάνι πατάμε στο κουμπί Εκτύπωση για να πάρουμε και σε χαρτί το 
μήνυμα μας. 

Χρήση της βοήθειας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

^^Χπως σε όλα τα προγράμματα που είδαμε μέχρι τώρα έτσι και στο Outlo-
^J/ok υπάρχει ενσωματωμένο ένα ολόκληρο ηλεκτρονικό βιβλίο βοήθειας 

δομημένο αντίστοιχα με το βιβλίο βοήθειας του Internet Explorer. Για να έχου
με πρόσβαση στο βιβλίο βοήθειας πατάμε το πλήκτρο F1 η από το μενού Βοή
θεια επιλέγουμε Βοήθεια για το Microsoft Outlook. 
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Εισαγωγή στις παρουσιάσεις 
•ηΡο PowerPoint πρόκειται για ένα πρόγραμμα δημιουργίας και παρουσίασης 

J διαφανειών, στις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε τις ιδέες μας, χρησιμο
ποιώντας κείμενο, γραφήματα, οργανογράμματα και εικόνες. Οι δυνατότητες της 
παρουσίασης μας πλέον είναι πολύ μεγαλύτερες από την κλασική παρουσίαση με 
τις τυπωμένες διαφάνειες και το επιδιασκόπιο. Έχουμε τη δυνατότητα να παρου
σιάζουμε για κάθε διαφάνεια διαφορετικά το κείμενο ή οποιοδήποτε αντικείμενο 
με κίνηση, ήχο και με διάφορα άλλα εφέ. 

Όλα τα στοιχεία που προσθέτουμε σε μια διαφάνεια είτε πρόκειται για κείμε
νο είτε για γραφικά, τοποθετούνται σε ειδικά πλαίσια που ονομάζονται πλαίσια 
κράτησης θέσης. Τα πλαίσα αυτά χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες (άλλα φι
λοξενούν κέψενο, άλλα στοιχεία σχεδίασης, άλλα γραφήματα κ.α) Πριν τα χρησι
μοποιήσουμε περιέχουν πάντα ένα ενδεικτικό κείμενο που περιγράφει το σκοπό 
τους. 

Κάθε διαφάνεια μπορεί να έχει δικό της συνδυασμό πλαισίων κράτησης θέσης, 
ανάλογα με το περιεχόμενο που προορίζεται να δεχθεί. Για παράδειγμα, μια δια
φάνεια μπορεί να περιέχει ένα πλαίσιο κράτησης κειμένου μαζί με ένα πλαίσιο 
γραφικών. Κάθε τέτοιος συνδυασμός ονομάζεται διάταξη. 

Το σύνολο των διαφανειών για το θέμα που παρουσιάζουμε συγκροτεί μια πα
ρουσίαση. 

Κάθε παρουσίαση διαθέτει δύο ειδικές διαφάνειες τα υποδείγματα. Το υπό
δειγμα διαφανειών χρησιμεύει ως βάση για όλες τις διαφάνειες της παρουσία
σης, στις οποίες “κληρονομεί" όλα τα χαρακτηριστικά και τα αντικείμενα που πε
ριέχει. Το υπόδειγμα τίτλου, που είναι η δεύτερη ειδική διαφάνεια, κάνει την ίδια 
εργασία για την διαφάνεια τίτλου της παρουσίασης μας. 

Πριν την παρουσίαση έχουμε την δυνατότητα να ετοιμάσουμε ειδικές σημειώ
σεις σχετικά με το περιεχόμενο κάθε διαφάνειας, τις σημειώσεις ομιλιτή, τις 
οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε κατά την εκτέλεση της προβολής και 
να μας βοηθήσουν στην ανάπτυξη της διαφάνειας. 
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Επεξήγηση της οθόνης του PowerPoint 

•ηΡο PowerPoint ξεκινά όπως οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή των Windows. Συ-
J γκεκριμένα ακολουθούμε την διαδικασία Έναρξη - Προγράμματα - Micro

soft Power point. 

Τα μέρη παραθύρου του PowerPoint: 

Τμήμα διάρθρωσης 

Τ 
Γραμμή τίτλου | | Γραμμή Μενού | Ι Γραμμές Εργαλείων 

@ Microsoft PowerPoint - [ΑΜΜΟΥΔΑ BEACH] 

U Αρ 

D y 
;είο Επεξεργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Προβολή παρουι ίασης Παράθυρο Βοήθεια 

| g » | Times New Roman - 32 - Β / U £! i | f 1 1 ^= ! = Ä A" ι W' 

Πληκτρολογήστε ίρώτηση ^ X 

Qï Σχεοίαοη -£z\ Νέα διαφάνεια ψ 

Δ άρθρωση ' Διαφάνειες \ 

•ο 

ΑΛ 

\ «AMMOYÛA» BEACH HOTEL 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΠΛΗΣΕΠΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΓΕΝΙΑ 

03/08,2005 

] QEMATA 

• ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• MARKETING 

• ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

• ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

3 [•) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

• ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ 

ΙΟΥΝΙΟΥ 

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

• ΕΝΑΡΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 

«ΑΜΜΟΥΔΑ» BEACH HOTEL 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
^//////////////////////^^ 
| ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 

Ι 03/08/2005 Ι 

ί $ 
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Ι Ι 
JSgig_<J 

ΣχεΕ 3ση τ [^ ΑυτύματΌ Σχήματα τ \ 

Πλαίσιο κειμένου κράτησης 

Διαφάνεια 1 απά 7 Default Design Ελληνικά 

Κουμπιά προβολών Γραμμή κατάστασης! Ι Γραμμή εργαλείων σχεδίασης 

Γραμμή τίτλου: Πρόκειται για τη γραμμή που εμφανίζει το όνομα της παρου
σίασης που εργαζόμαστε και τα κουμπιά ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης, επα
ναφοράς, κλεισίματος. 

Γραμμή μενού επιλογών: Όπως όλα τα προγράμματα έτσι και το PowerPoint 
έχει το μενού επιλογών, όπου στις λίστες του, έχει όλες τις διαθέσιμες εντολές 
του. Κάθε μενού ανοίγει πατώντας με το ποντίκι μας επάνω σε αυτό ή με το συν
δυασμό των πλήκτρων ΑΙτ.+(το υπογραμμισμένο γράμμα του τίτλου του μενού) 
π.χ αν θέλουμε να ανοίξουμε το μενού Αρχείο πατάμε Ált+Á. 

Γραμμές εργαλείων: Κάτω από τα μενού επιλογών είναι οι γραμμές των εργα
λείων. Κάθε κουμπί αντιστοιχεί και σε μία εντολή που υπάρχει σε κάποιο από τα 
μενού. Συνήθως στις γραμμές των εργαλείων τοποθετούμε τις εντολές που χρη
σιμοποιούμε πιο συχνά. Όταν πάμε το ποντίκι μας σε ένα από τα κουμπιά εντο
λών βγαίνει μια ετικέτα που επεξηγεί τη λειτουργία του κάθε κουμπιού. 

25^ 
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H προσθαφαίρεση των γραμμών εργαλείων γίνεται μέσα από το μενού Προβο
λή - Γραμμές εργαλείων. 

Τμήμα Διάρθρωσης: Πρόκειται για το τμήμα που μας εμφανίζει τη διάρθρωση 
της παρουσίασης μας. 

Πλαίσιο κράτησης θέσης: Πρόκειται για το πλαίσιο που αν πατήσουμε διπλό 
κλικ επάνω του, μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε το περιεχόμενο. 

Κουμπιά προβολών: Με τα κουμπιά προβολών μπορούμε να αλλάξουμε την 
προβολή των διαφανειών μας. Υπάρχουν πέντε κουμπιά (Κανονική προβολή, Προ
βολή διάρθρωσης, Προβολή διαφανειών, Προβολή ταξινόμησης διαφανειών και 
Προβολή Παρουσίασης. 

Γραμμή εργαλείων Σχεδίασης: Με τα κουμπιά αυτής της γραμμής εργαλείων, 
μας δίνεται η δυνατότητα να εισάγουμε γραφικά και σχήματα στην παρουσίαση 
μας. 

Γραμμή κατάστασης: Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζονται πληροφορίες 
σχετικές με την Παρουσίαση μας (όπως αριθμός τρέχουσας διαφάνειας) ή με την 
κατάσταση του προγράμματος. 

Η κυρίως οθόνη του προγράμματος χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο αριστερό μέ
ρος της οθόνης όπου φαίνεται το τμήμα διάρθρωσης μπορούμε να βλέπουμε 
όλες τις διαφάνειες μιας παρουσίασης. Στο κεντρικό μέρος βλέπουμε μία μόνο 
από όλες τις διαφάνειες (ενεργή διαφάνεια) μιας παρουσίασης. Η ενεργή διαφά
νεια είναι αυτή στην οποία μπορούμε να εργαζόμαστε κάθε φορά που την επιλέ
γουμε. Το δεξί μέρος της οθόνης καλύπτεται από ένα βοηθητικό παράθυρο με 
έτοιμες επιλογές δημιουργίας , σχεδίασης και διάταξης διαφανειών. Το αριστε
ρό και το δεξί μέρος της οθόνης μπορούμε να τα κρύβουμε αν κάνουμε κλικ στο 
Χ του παραθύρου τους. Τέλος κάτω από την ενεργή διαφάνεια φαίνεται η περιο
χή σημειώσεων της συγκεκριμένης διαφάνειας. 

Δημιουργία παρουσίασης 
Ανοίγοντας το PowerPoint εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

Με το πλαίσιο διάλογου που εμφανίζεται στην οθόνη μας, είμαστε έτοιμοι να 
αρχίσουμε τη δημιουργία της παρουσίασης μας. 
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Μπορούμε να επιλέξουμε τη δημιουργία της παρουσίασης μας με τη βοήθεια 
του Οδηγού αυτόματου περιεχομένου ή ένα Πρότυπο σχεδίασης ή τη δημιουρ
γία μιας Κενής παρουσίασης. Επίσης, από το ίδιο πλαίσιο διάλογου μπορούμε 
να Ανοίξουμε μια υπάρχουσα παρουσίαση. 

Δημιουργία κενής παρουσίασης 

Για να δημιουργήσουμε μια παρουσίαση ακουλουθούμε έναν απο τους πα
ρακάτω τρόπους: 

1. Επιλέγουμε Κενή παρουσίαση από το δεξί παράθυρο. 

2. Πατάμε το κουμπί Δημιουργία της γραμμής εργαλείων 

3. Ακολουθούμε την διαδικασία Αρχείο - Δημιουργία. 

Επιλέγοντας κενή παρουσίαση εμφανίζεται η οθόνη: 

-i 

Στο δεξί παράθυρο εμφανίζονται τώρα διάφορες διατάξεις διαφάνειας από τις 
οποίες μπορούμε (με απλό κλικ) να επιλέξουμε είτε κάποια διάταξη που θα έχει 
μόνο κείμενο, είτε διάταξη που θα περιλαμβάνει αντικείμενα, είτε κείμενα και αντι
κείμενα είτε άλλες διατάξεις. Η διάταξη που επιλέξαμε μεταφέρεται στην ενεργή 
διαφάνεια. Η μπάρα κύλισης προσφέρεται για να δούμε όλες τις επιλογές διάτα
ξης διαφανειών που προσφέρονται, ενώ περνώντας το δείκτη του ποντικιού πά
νω από κάθε διάταξη διαφάνειας σε μια ετικέτα φαίνεται ένα επεξηγηματικό σχό
λιο για κάθε διάταξη. Καλό είναι η πρώτη διαφάνεια μιας παρουσίασης να είναι 
μια διαφάνεια τίτλου όπως στο παράδειγμα. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε 
μπορούμε να αλλάξουμε τη διάταξη της ενεργής διαφάνειας απλά επιλέγοντας 
μια άλλη διάταξη από δεξιά. 
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Εισαγωγή νέας Διαφάνειας 

Για να εισάγουμε μία νέα διαφάνεια ακολουθούμε τη διαδικασία: 

1. Μενού Εισαγωγή - Νέα διαφάνεια 

Κάθε νέα διαφάνεια παίρνει αυτόματα τη διάταξη της προηγούμενης. Αν επι
θυμούμε να αλλάξουμε τη διάταξη της μετακινούμαστε στους τύπους διάταξης 
και στη συνέχεια επιλέγουμε τη διάταξη διαφάνειας που επιθυμούμε. 

Το πλαίσιο Νέα διαφάνεια, περιέχει 27 διατάξεις διαφανειών. 
Διαφάνεια τίτλου, Λίστα με κουκκίδες, Δίστηλο κείμενο, Πίνακας, Κείμενο και 
γράφημα, Γράφημα και κείμενο, Οργανόγραμμα, Γράφημα, Κείμενο και Clip 
Art, Clip Art και κείμενο, Μόνο τίτλος, Κενή, Κείμενο και αντικείμενο, Αντικείμε
νο και κείμενο, Μεγάλο αντικείμενο, Αντικείμενο, Κείμενο και κλιπ πολυμέσων, 
Κλιπ πολυμέσων και κείμενο, Αντικείμενο επάνω από κείμενο, Κείμενο επάνω 
από αντικείμενο, Κείμενο και 2 αντικείμενα, 2 αντικείμενα και κείμενο, 2 αντικεί
μενα επάνω από κείμενο, 4 αντικείμενα κ.α. 

Διαγραφή διαφάνειας 
επιλέγουμε τη διαφάνεια που πρόκειται να διαγράψουμε, ακολουθώντας 
Ιτην παρακάτω διαδικασία: 

Μενού Επεξεργασία - Διαγραφή διαφάνειας ή πατάμε το πλήκτρο του πλη
κτρολογίου μας Delete. 

Απόκρυψη - Επανεμφάνιση διαφάνειας 

Για να αποκρύψουμε απο μία προβολή μια διαφάνεια πάμε στο τμήμα διάρ
θρωσης, επιλέγουμε τη διαφάνεια και ακολουθούμε τη διαδικασία μενού 

Προβολή παρουσίασης- Απόκρυψη διαφάνειας. 

Για να την επανεμφανίσουμε ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Προ
βολή παρουσίασης- Απόκρυψη διαφάνειας. 
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Μετακίνηση Διαφάνειας 

Για va μετακινήσουμε μια διαφάνεια σε μια διάρθρωση και να αλλάξουμε τη 
σειρά προβολής μιας διαφάνειας πηγαίνουμε στο τμήμα διάρθρωσης, επι

λέγουμε τη διαφάνεια με το ποντίκι μας και το κρατάμε πατημένο σύροντας την 
διαφάνεια στη νέα θέση που θέλουμε. Η διαδικασία αυτή πρέπει να τελειώνει 
όταν εμφανιστεί μια οριζόντια γραμμή στο τμήμα διάρθρωσης της οθόνης. Επί
σης μπορούμε να μετακινήσουμε μια διαφάνεια με τα κουμπιά διάρθρωσης εγ
γράφου 

Σημείωση. Αν τα κουμπιά διόρθωσης εγγράφου δεν είναι ενεργά, για να τα 
εμφανίσουμε ακολουθούμε τη διαδικασία μενού Προβολή - Γραμμές Εργαλείων 
- Διάρθρωση Εγγράφου. 

Φόντο Διαφάνειας 
*την παρουσίαση μας μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο χρώμα σε όλες τις 
^διαφάνειες ή ακόμη και διαφορετικό χρώμα φόντου σε κάθε μία. 

Για να το πετύχουμε αυτό, επιλέγουμε τη διαφάνεια από το τμήμα διάρθρω
σης και ακολουθούμε τη διαδικασία μενού Μορφή - Φόντο Διαφάνειας. 

Στο πλαίσιο διαλόγου Φόντο που θα εμφανιστεί, στο πεδίο Γέμισμα φόντου 
πατάμε το βελάκι και μας εμφανίζει έναν κατάλογο χρωμάτων και τις επιλογές 
Περισσότερα χρώματα... και Εφέ γεμίσματος... . Εδώ έχουμε τρεις δυνατότητες 
επιλογής: 

1. Επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε από τον κατάλογο που μας εμφανίζεται 
και στη συνέχεια επιλέγουμε Εφαρμογή (όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε το χρώ
μα μόνο στη διαφάνεια που έχουμε επιλέξει) ή Εφαρμογή σε όλες (όταν θέλου
με να εφαρμόσουμε το χρώμα σε όλες τις διαφάνειες). 

2. Επιλέγουμε Περισσότερα χρώματα αν δεν μας επαρκούν τα χρώματα που 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και ακολουθούμε την ίδια διαδικα
σία. 

3. Επιλέγουμε Εφέ γεμίσματος, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εφέ γεμί
σματος, κάνουμε την επιλογή χρωμάτων, Στυλ σκίασης και Παραλλαγή που επι
θυμούμε, πατάμε OK και μετά εφαρμογή ή εφαρμογή σε όλες ανάλογα. 
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Αλλαγή της διάταξης μιας διαφάνειας 

επιλέγουμε τη διαφάνεια, την οποία θέλουμε να τροποποιήσουμε την διά
ταξης της, και μετά από τις επιλογές: Διάταξη διαφάνειας διαλέγουμε την 

επιθυμητή διάταξη ή ακολουθούμε τη διαδικασία μενού Μορφή - Διάταξη Διαφά
νειας και επιλέγουμε κάποια από τις διατάξεις. 

Τακτοποιούμε ξανά τα τυχόν επικαλυπτόμενα ή τα κρυμμένα αντικείμενα, ώστε 
να προσαρμοστούν στη νέα διάταξη. 

Εισαγωγή οργανογράμματος 

S~pa οργανογράμματα είναι διαγράμματα εδικού τύπου που έχουν ως σκοπό 
J την παρουσίαση της δομής ενός οργανισμού ή μια επιχείρησης. 

Για να δημιουργή
σουμε ένα οργανό
γραμμα εμφανίζουμε 
τη διαφάνεια, στην 
οποία θέλουμε να προ
σθέσουμε το οργανό
γραμμα. 

Ακολουθούμε τη 
διαδικασία μενού Ει
σαγωγή - Εικόνα - Ορ
γανόγραμμα και εμφα
νίζεται το παράθυρο 
του Organization 
Chart. 

-i 
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Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία του Organization Chart, για να σχεδιάσουμε το 
οργανόγραμμα μας. 

Για να καταχωρήσουμε ένα όνομα ή κάποιον τίτλο, πατάμε στο αντίστοιχο 
πλαίσιο και πληκτρολογούμε το όνομα ή τον τίτλο. 

Απλή είναι και η διδιαδικασία προσθήκης ενός πλαισίου, η οποία γίνεται με τα 
κουμπιά της γραμμής εργαλείων του Organization Chart. Πατάμε σε ένα απο κου
μπιά, για να επιλέξουμε τον τύπο του πλαισίου που θέλουμε να προσθέσουμε και 
κατόπιν πατάμε στο πλαίσιο με το οποίο θέλουμε να συνδέσουμε το νέο. 

Επίσης υπάρχει διάταξη διαφάνειας, η οποία έχει στη δομή της ένα σύμβο
λο κράτησης θέσης για οργανόγραμμα. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διάτα
ξη, από τις διατάξεις διαφάνειας επιλέγουμε τη διάταξη: Τίτλος και διάγραμμα 
ή Οργανόγραμμα. 
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Μπορούμε να αλλάξουμε τη δομή του Οργανογράμματος αν πρώτα επιλέξου
με τον κορυφαίο της ιεραρχίας στο οργανόγραμμα και από την εργαλειοθήκη του 
επιλέξουμε Διάταξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέξουμε κάποιον άλλο 
τρόπο διάταξης (Π.χ. προεξοχή προς τα δεξιά, όπως στην εικόνα) 

Προσθήκη γραφήματος σε παρουσίαση 

©καλύτερος τρόπος για να κάνουμε πιο παραστατικές και κατανοητές τις 
παρουσιάσεις μας είναι η χρήση των γραφημάτων. Ένα γράφημα αποτε

λεί τη γραφική παράσταση ενός συνόλου αριθμητικών δεδομένων. Τα δεδομένα 
αυτά φιλοξενούνται σε ένα φύλλο δεδομένων το οποίο αποτελείται από στήλες 
και γραμμές. 

Το PowerPoint μας παρέχει πολλά εργαλεία για τη δημιουργία, την επεξεργα
σία και τη μορφοποίηση των γραφημάτων. 

Για να δημιουργήσουμε ένα γράφημα κάνουμε διπλό κλικ σε ένα σύμβολο κρά
τησης θέσης για γράφημα ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Εισαγωγή γραφήματος 
της γραμμής εργαλείων ή ακολουθώντας την διαδικασία μενού Εισαγωγή - Γρά
φημα. Εμφανίζεται ένα γράφημα μαζί με το φύλλο δεδομένων. Στο φύλλο δεδο
μένων είναι καταχωρημένα δεδομένα, που δείχνουν σε ποια σημεία θα πληκτρο
λογήσουμε τις ετικέτες γραμμών και στηλών, καθώς και τα δεδομένα μας, (όπως 
φαίνεται στις παρακάτω εικόνες). 

-i 
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Μετά την πληκτρολόγηση των δεδομένων μας κλείνουμε το φύλλο δεδομένων. 

Τύποι γραφημάτων 

Για να παρουσιάσουμε σε ένα γράφημα όσο πιο παραστατικά γίνεται τα 
αριθμητικά δεδομένα μας, πρέπει να επιλέξουμε τον κατάλληλο τύπο γρα

φήματος. 

Η επιλογή του τύπου γραφήματος θα πρέπει να γίνει αφού λάβουμε υπόψη 
μας την μορφή των δεδομένων μας αλλά και τι ακριβώς θέλουμε να δείξουμε μέ
σα απο το γράφημα. 

Ο τύπος γραφήματος που προστίθεται στη διαφάνεια μας με την δημιουργία 
του γραφήματος είναι ένα τρισδιάστατο γράφημα στηλών. Εχουμε την δυνατότη
τα αλλαγής του τύπου γραφήματος με την διαδικασία μενού Γράφημα - Τύπος 
Γραφήματος. Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάνουμε τις παρακάτω ενέργειες. 

1. Στην καρτέλα Βασικοί τύποι επιλέγουμε την κατηγορία απο τον κατάλογο 
γραφήματος. 

2. Επιλέγουμε ένα δευτερεύοντα τύπο στο δεξί μέρος του παραθύρου και πα
τάμε OK. Ο τύπος γραφήματος μας έχει αλλάξει. 

Επιλογές Γραφήματος 

r ia να δώσουμε την τελική μορφή στο γράφημα μας πρέπει να κάνουμε τις 
τελευταίες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται μέσα από τις καρτέλες 

του παραθύρου Επιλογές γραφήματος ακολουθώντας την διαδικασία μενού 
Γράφημα - Επιλογές Γραφήματος. Κάθε μία από τις έξι καρτέλες περιέχει συγκε
ντρωμένες τις επιλογές που αφορούν ένα ξεχωριστό στοιχείο του γραφήματος, 
όπως τίτλοι, υπόμνημα κ.λπ. 
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Προσθήκη κειμένου σε σύμβολο κράτησης θέσης 

Για να προσθέσουμε κείμενο σε σύμβολο κράτησης θέσης πατάμε μέσα σ 
αυτό και πληκτρολογούμε το κείμενο. 

Προσθήκη πλαισίου κειμένου 

Για να τοποθετήσουμε κείμενο σε ένα σημείο της διαφάνειας μας, ακολου
θούμε τη διαδικασία μενού Εισαγωγή - Πλαίσιο κειμένου, πατάμε στο ση

μείο της διαφάνειας που θέλουμε και πληκτρολογούμε το κείμενο. Μπορούμε την 
ίδια διαδικασία να την κάνουμε πατώντας στο κουμπί Πλαίσιο κειμένου από τη 
γραμμή εργαλείων Σχεδίασης. Το πλαίσιο κειμένου, μας χρειάζεται για να προ
σθέσουμε λεζάντες ή επεξηγήσεις σε εικόνα ή πίνακα. Τα πλαίσια κειμένου είναι 
Αυτόματα Σχήματα και μπορούμε να τους προσθέσουμε περίγραμμα ή γέμισμα, 
να αλλάξουμε το σχήμα τους ή να τους προσθέσουμε ένα εφέ σκιάς. 
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Σημείωση. Εάν έχουμε επιπλέον γραμμές κειμένου, που δεν χωρούν στο 
σύμβολο κράτησης θέσης, το PowerPoint προσαρμόζει αυτόματα το κείμενο 
στο χώρο του συμβόλου. 

Μορφοποίηση κειμένου 

r ia να μορφοποιήσουμε ένα τμήμα του κειμένου μας μέσα σε ένα πλαίσιο, 
πρώτα το επιλέγουμε ή αν θέλουμε να μορφοποιήσουμε όλο το κείμενο 

μας που υπάρχει μέσα στο πλαίσιο επιλέγουμε το πλαίσιο, πατώντας επάνω σε 
μια γραμμή του πλαισίου. 

-i 
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Αλλαγή τύπου και μεγέθους Γραμματοσειράς 

"^πιλέγουμε το κείμενο, που θέλουμε να μορφοποιήσουμε. Στα πλαίσια 
^Γραμματοσειρά και Μέγεθος γραμματοσειράς της γραμμής εργαλείων, 

επιλέγουμε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος των στιγμών που θέλουμε ή από 
το μενού Μορφή-Γραμματοσειρά. 

Αύξηση μεγέθους Γραμματοσειράς 

πιλέγουμετο κείμενο, το οποίο θέλουμε να μορφοποιήσουμε. Πατάμε στο 
κουμπί της γραμμής εργαλείων Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς. 

-i 

Μείωση μεγέθους Γραμματοσειράς 

πιλέγουμετο κείμενο, το οποίο θέλουμε να μορφοποιήσουμε. Πατάμε στο 
κουμπί της γραμμής εργαλείων Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς. 

Έντονη γραφή σε κείμενο 

πιλέγουμετο κείμενο, το οποίο θέλουμε να μορφοποιήσουμε. Πατάμε στο 
κουμπί της γραμμής εργαλείων Έντονη γραφή. 

Πλάγια γραφή σε κείμενο 

"^πιλέγουμετο κείμενο, το οποίο θέλουμε να μορφοποιήσουμε. Πατάμε στο 
^ κ ο υ μ π ί της γραμμής εργαλείων Πλάγια γραφή. 

Υπογράμμιση κειμένου 

πιλέγουμετο κείμενο, το οποίο θέλουμε να μορφοποιήσουμε. Πατάμε στο 
κουμπί της γραμμής εργαλείων Υπογράμμιση. 
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Προσθήκη σκιάς σε κείμενο 

πιλέγουμε το κείμενο στο οποίο επιθυμούμε να προσθέσουμε σκιά. Στη 
γραμμή εργαλείων πατάμε στο κουμπί Σκίαση κειμένου. 

Αλλαγή του χρώματος σκιάς ενός κειμένου 

'πιλέγουμε το κείμενο στο οποίο θέλουμε να αλλάξουμε χρώμα σκιάς. Στη 
^γραμμή εργαλείων Σχεδίαση, πατάμε στο κουμπί Στυλ Σκιάς και στη συνέ

χεια επιλέγουμε Ρυθμίσεις σκιάς. Πατάμε στο βέλος δίπλα στο κουμπί Χρώμα 
σκιάς και επιλέγουμε το κατάλληλο χρώμα. 

Για να επαναφέρουμε το χρώμα σκιάς στο προεπιλεγμένο χρώμα, πατάμε στην 
επιλογή Αυτόματο. 

-i 

Αλλαγή πεζών - κεφαλαίων χαρακτήρων 

επιλέγουμε το κείμενο το οποίο θέλουμε να μορφοποιήσουμε. Μενού Μορφή 
^Αλλαγή πεζών - κεφαλαίων και δηλώνουμε την επιλογή που θέλουμε. 
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Αλλαγή του χρώματος κειμένου 

Επιλέγουμε το κείμενο, το οποίο θέλουμε να μορφοποιήσουμε. Στη γραμμή 
εργαλείων Σχεδίαση, πατάμε στο βέλος δίπλα από το κουμπί Χρώμα γραμ

ματοσειράς. 

-i 

• Για να επαναφέρουμε το προεπιλεγμένο χρώμα κειμένου, πατάμε στην 
επιλογή Αυτόματο. 

• Για να κάνουμε αλλαγή σύμφωνα με ένα χρώμα του συνδυασμού χρωμά
των, επιλέγουμε ένα από τα οχτώ χρώματα, κάτω από την επιλογή Αυτόματο. 

• Για να κάνουμε αλλαγή σύμφωνα με ένα χρώμα που δεν υπάρχει στο συν
δυασμό χρωμάτων, πατάμε στην επιλογή Περισσότερα χρώματα γραμματοσει
ράς. Επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε, από την καρτέλα Βασικά ή στην καρτέ
λα Προσαρμοσμένα δημιουργούμε ένα δικό μας χρώμα και στη συνέχεια πατά
με OK. 

Εισαγωγή εικόνας 
έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε στην παρουσίαση μας έτοιμες ει-
Ικόνες clip art ή άλλη εικόνα προερχόμενη από άλλα προγράμματα και 

τοποθεσίες. 
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Εισαγωγή εικόνας από τη Συλλογή Clip Art 

Επιλέγουμε τη διαφάνεια στην οποία θέλουμε να προσθέσουμε εικόνα. Πα
τάμε στο κουμπί Εισαγωγή Clip Art από τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση ή 

μενού Εισαγωγή - Εικόνα - Έτοιμες εικόνες Clip Art και στη συνέχεια πατάμε 
το κουμπί εισαγωγή Clip Art.. 

-i 

• Επιλέγουμε την κατηγορία που θέλουμε. 

• Επιλέγουμε την εικόνα και στη συνέχεια πατάμε στην επιλογή Εισαγωγή. 
Για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία πατάμε στο κουμπί Κλείσιμο στη γραμμή 
τίτλου της Συλλογής Clip. 

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο 

Επιλέγουμε τη διαφάνεια στην οποία θέλουμε να προσθέσουμε εικόνα και 
ακολουθούμε την διαδικασία. 

1. Μενού Εισαγωγή - Εικόνα - Από αρχείο. 

2. Πάμε το φάκελο που έχουμε αποθηκευμένη την εικόνα. 

3. Επιλέγουμε την εικόνα και πατάμε Εισαγωγή. 
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Αλλαγή μεγέθους εικόνας 

Πρώτος τρόπος. Επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε να αλλάξουμε μέγεθος 
και ακολουθούμε την διαδικασία. 

1. Μενού Μορφή - Εικόνα, καρτέλα Μέγεθος. 

2. Στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος στην ενότητα Αλλαγή μεγέθους, πληκτρολο
γούμε τα ποσοστά που επιθυμούμε. 

Σημείωση: Για προσθέσουμε την εικόνα σε κάθε διαφάνεια της παρουσίασης 
μας, την τοποθετούμε στο Υπόδειγμα διαφανειών για το οποίο θα αναφερθούμε 
παρακάτω 

Σημείωση. Για να διατηρήσουμε την αναλογία ανάμεσα στο πλάτος και το 
ύψος της εικόνας κατά την αλλαγή μεγέθους, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου 
Κλείδωμα αναλογιών. 

Δεύτερος τρόπος. Επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε να αλλάξουμε μέγε
θος. 

Σύρουμε το ποντίκι μας είτε από μια γωνία της εικόνας για να αλλάξουμε μέ
γεθος αναλογικά σε όλες τις πλευρές είτε από μια πλευρά για να παραμορφώ
σουμε την εικόνα, μέχρι η εικόνα να έχει το μέγεθος που επιθυμούμε. 

Μετακίνηση Εικόνας 

πιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε να μετακινήσουμε και την σύρουμε με 
το ποντίκι μας στη νέα της θέση. 

-θ-



P o w e r P o i n t _ I T . q x d 15/1/2008 2 :47 DD Page 273 
& 

Σημείωση. Μπορούμε επίσης να μετακινήσουμε μια εικόνα κατά μικρά δια
στήματα, επιλέγοντας την και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους (Πάνω, Κά
τω, Αριστερά, Δεξιά). 

Περίγραμμα εικόνας και στυλ γραμμής περιγράμματος 

πιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε να προσθέσουμε περίγραμμα και ακο
λουθούμε την διαδικασία. 

1. Στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση, πατάμε Στυλ γραμμής. 

2. Επιλέγουμε το στυλ που επιθυμούμε ή πατάμε στο κουμπί Περισσότερες 
γραμμές, και μετά επιλέγουμε ένα στυλ. 

3. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα της γραμμής, πατάμε στο βελάκι δεξιά 
από το κουμπί Χρώμα γραμμής και επιλέγουμε το χρώμα. 

4. Επίσης, αν θέλουμε να αφαιρέσουμε τη γραμμή περιγράμματος πατάμε στο 
βελάκι δεξιά από το κουμπί Χρώμα γραμμής και επιλέγουμε χωρίς γραμμή. 

Σημείωση : 
Όλη η παραπά
νω διαδικασία 
μπορεί να γίνει 
από το μενού 
Μορφή - Εικό
να, καρτέλα 
Χρώματα και 
γραμμές. 
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Αυτόματα σχήματα 

Προσθήκη κύκλου, τετραγώνου ή άλλου αυτόματου σχήματος 

*τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση πατάμε στο κουμπί Αυτόματα σχήματα, 
ιεπιλέγουμε μια κατηγορία και δηλώνουμε το σχήμα που επιθυμούμε. 

Για να εισάγουμε ένα σχήμα με το προκαθορισμένο μεγέθους, πατάμε με το 
ποντίκι μας στη διαφάνεια και δημιουργείται το σχήμα. 

Για να εισάγουμε ένα σχήμα με διαφορετικό μέγεθος από το προκαθορισμένο, 
σύρουμε με το ποντίκι μας το σχήμα στο μέγεθος που επιθυμούμε. Για να διατη
ρήσουμε την αναλογία ύψους - πλάτους, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο SHIFT 
καθώς σύρουμε το σχήμα. 

Για να προσθέσουμε χρώμα, σκιά, εφέ 3-Δ σε αυτόματο σχήμα ή για να αλλά
ξουμε περίγραμμα, επιλέγουμε το αντικείμενο και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε 
τα εργαλεία στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση. 

Για τις υπόλοιπες μορφοποιήσεις ισχύουν τα ίδια με τις εικόνες. 

-i 

Σημείωση. Για να σχεδιάσουμε ένα κύκλο ή ένα τετράγωνο, πατάμε στο κου
μπί Έλλειψη ή Ορθογώνιο στη γραμμή εργαλείων Σχεδίασης και στη συνέχεια 
κάνουμε κλικ με το ποντίκι μας στην διαφάνεια. 

Προσθήκη κειμένου σε Αυτόματο Σχήμα 

Για να προσθέσουμε κείμενο σε ένα αυτόματο σχήμα, πατάμε με το ποντίκι 
μας μέσα στο σχήμα και με δεξί κλικ επάνω στο σχήμα επιλέγουμε την 

εντολή προσθήκη κειμένου. 

Περιστροφή - αναστροφή - στοίχιση αυτόματου σχήματος. 

\α να περιστρέψουμε ένα αντικείμενο αυτόματο σχήμα (αλλά και οποιοδή
ποτε άλλο αντικείμενο π.χ εικόνα) επιλέγουμε το αντικείμενο. Με την επι-W π 
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λογή του, το αντικείμενο "αγκυρώνεται" με 8 άσπρες βούλες στις γωνίες και τις 
πλευρές του και 1 πράσινη βούλα στην κορυφή του. Ακουμπώντας το ποντίκι μας 
στην πράσινη βούλα μας δίδεται η δυνατότητα περιστροφής του αντικειμένου 
προς τα αριστερά ή δεξιά απλά πατώντας στο αριστερό κλικ και σύροντας προς 
την κατεύθυνση που θέλουμε. 

Διαφορετικά, με δεξί κλικ στο Αυτόματο σχήμα, επιλέγουμε από το μενού 
Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος και από την καρτέλα Μέγεθος, εγγράφου
με στη περιοχή Περιστροφή τη γωνία περιστροφής που επιθυμούμε σε μοίρες. 
Για παράδειγμα αν επιλέξουμε περιστροφή 180 μοίρες αυτό αντιστοιχεί σε πλή
ρη αναστροφή του αντικειμένου. 

Το κείμενο μετακινείται ή περιστρέφεται κατά τη μετακίνηση ή περιστροφή 
του σχήματος. 

Για να στοιχίσουμε ένα αντικείμενο (αυτόματο σχήμα, εικόνα κλ.π.) σε μια δια
φάνεια επιλέγουμε το αντικείμενο και από το μενού Μορφοποίηση αυτόματου 
σχήματος στη καρτέλα Θέση εγγράφουμε στη περιοχή Θέση στη διαφάνεια την 
οριζόντια και την κατακόρυφη απόσταση - σε εκατοστά - από την πάνω αριστερή 
γωνία της διαφάνειας. 

Χρώμα γεμίσματος αυτόματου σχήματος 

Για να προσαρμόσουμε ένα χρώμα γεμίσματος στο αυτόματο σχήμα, το επι
λέγουμε και πατάμε στο κουμπί Χρώμα γεμίσματος της εργαλειοθήκης 

Σχεδίαση. Διαφορετικά με δεξί κλικ στο Αυτόματο σχήμα επιλέγουμε από το με
νού Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος και από την καρτέλα Χρώματα και 
γραμμές επιλέγουμε στη περιοχή Γέμισμα το χρώμα που επιθυμούμε. 

Στη εικόνα βλέπουμε ένα αυτόματο σχήμα που έχει αλλάξει χρώμα και βρίσκε
ται σε διαδικασία αριστερής περιστροφής με το ποντίκι. 
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Εισαγωγή αντικειμένου 

Για αν εισάγουμε ένα αντικείμενο ακολουθούμε την διαδικασία μενού Εισα
γωγή - Αντικείμενο. 

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένου. • 

• Επιλέγουμε ανάλογα δημιουργία νέου ή δημιουργία από αρχείο. 

• Αν δηλώσουμε δημιουργία νέου, στη συνέχεια επιλέγουμε τον τύπο αντι
κειμένου που θέλουμε να δημιουργήσουμε και πατάμε OK. Με τη βοήθεια του 
προγράμματος δημιουργίας του αντικειμένου που εμφανίζει και δημιουργούμε το 
αντικείμενο μας. Αν θέλουμε να εμφανίζεται το αντικείμενο ως εικονίδιο στη δια
φάνεια μας το δηλώνουμε στο πλαίσιο Εμφάνιση ως εικονίδιο. 

• Αν δηλώσουμε δημιουργία από αρχείο πατάμε αναζήτηση και στο πλαίσιο 
διαλόγου Αναζήτηση που μας εμφανίζεται, εντοπίζουμε το αντικείμενο που είναι 
αποθηκευμένο και πατάμε OK. Αν θέλουμε να εμφανίζεται το αντικείμενο ως ει
κονίδιο στη διαφάνεια μας το δηλώνουμε στο πλαίσιο Εμφάνιση ως εικονίδιο. 

-i 

Προσθήκη σκιάς σε ένα αντικείμενο 

"^πιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να προσθέσουμε σκιά. Στη γραμμή 
^ ε ρ γ α λ ε ί ω ν Σχεδίαση, πατάμε στο κουμπί Στυλ σκιάς και μετά δηλώνουμε 

το στυλ σκιάς που επιθυμούμε. 

276-
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Αλλαγή του χρώματος σκιάς ενός αντικειμένου 

"^πιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε να αλλάξουμε χρώμα σκιάς. Στη 
^ γ ρ α μ μ ή εργαλείων Σχεδίαση, πατάμε στο κουμπί Στυλ σκιάς, επιλέγουμε 

Ρυθμίσεις σκιάς και πατάμε στο βέλος δίπλα στο κουμπί Χρώμα σκιάς. 

Για να αλλάξουμε το χρώμα σκιάς στο προεπιλεγμένο χρώμα, πατάμε στην 
επιλογή Αυτόματο. 

Σημείωση. Για τις υπόλοιπες μορφοποιήσεις ισχύουν τα ίδια με τις εικόνες. 

β7% 
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Κουκκίδες και αρίθμηση 

Προσθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης σε κείμενο 

πιλέγουμε το κείμενο ή το σύμβολο κράτησης θέσης στο οποίο θέλουμε 
να προσθέσουμε κουκκίδες ή αρίθμηση 

• Για να προσθέσουμε κουκκίδες, πατάμε στο κουμπί Κουκκίδες. 

• Για να προσθέσουμε αρίθμηση, πατάμε στο κουμπί Αρίθμηση. 

Η ίδια διαδικασία γίνεται από το μενού Μορφή - Κουκίδες και αρίθμηση. 

Αλλαγή εμφάνισης της κουκκίδας 

"^πιλέγουμε το κείμενο ή το σύμβολο κράτησης θέσης στο οποίο θέλουμε 
J ^ v a αλλάξουμε την μορφή της κουκκίδας. 

Μενού Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση. 

Για να χρησιμοποιήσουμε μια προεπιλεγμένη κουκκίδα, πατάμε στη κουκίδα 
που θέλουμε από την καρτέλα Με κουκκίδες. Για να επιλέξουμε διαφορετική 
κουκκίδα, πατάμε στο κουμπί Χαρακτήρας και επιλέγουμε τη γραμματοσειρά και 
το χαρακτήρα που θέλουμε. 

Για να χρησιμοποιήσουμε ως κουκκίδα μια εικόνα, πατάμε στο κουμπί Εικόνα 
και επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε. 

Για να οργανώσουμε τις κουκίδες ή την αρίθμηση, χρησιμοποιούμε τα κου
μπιά Προβιβασμός και Υποβιβασμός από τη γραμμή εργαλείων. 

Για να ρυθμίσουμε την απόσταση μεταξύ των γραμμών σε μια λίστα κειμένου 
με αρίθμηση ή κουκκίδες επιλέγουμε το κείμενο και από το μενού Μορφή - Διά-
σπχο εγγράφουμε τον αριθμό των γραμμών ή των στιγμών στην περιοχή Διάστι-
χο , ενώ μπορούμε να ορίσουμε και την απόσταση πριν και μετά από την παρά
γραφο. 

27& 
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Κατάργηση αρίθμησης και κουκκίδων 

επιλέγουμε το κείμενο ή το σύμβολο κράτησης θέσης από όπου θέλουμε να 
^καταργήσουμε τις κουκκίδες ή την αρίθμηση και πατάμε το κουμπί Κουκ

κίδες ή Αρίθμηση. 

Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης - σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ) 

Ιπορούμε να ρυθμίζουμε το μέγεθος εμφάνισης της ενεργούς διαφάνειας 
στην οθόνη μας, επιλέγοντας ή ορίζοντας ένα ποσοστό (μεγάλο για μεγέ

θυνση, μικρό για σμίκρυνση) είτε από το βελάκι δεξιά από το κουμπί Ζουμ της ερ
γαλειοθήκης είτε από το μενού Προβολή - Ζουμ. 

Κεφαλίδες και υποσέλιδα 

Προσθήκη αριθμού διαφάνειας, ημερομηνίας, ώρας και Υποσέλιδου 

'ε περίπτωση που θέλουμε να τυπώσουμε την παρουσίαση μας στο χαρτί, 
ιτις περισσότερες φορές είναι απαραίτητο να προσθέσουμε κεφαλίδες και 

υποσέλιδα. Πρόκειται για ειδικές περιοχές στο επάνω και το κάτω μέρος κάθε 
διαφάνειας, οι οποίες περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες όπως η ημερομηνία, ή 
ώρα και η αρίθμηση διαφανειών. Μπορούμε να αλάξουμε την κεφαλίδα και το 
υποσέλιδο με την παρακάτω διαδικασία. 

1. Μενού Προβολή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο. 

2. Για να προσθέσουμε τις πληροφορίες στις διαφάνειες μας, επιλέγουμε την 
καρτέλα Διαφάνεια. Για να προσθέσουμε τις πληροφορίες στις σελίδες σημειώ
σεων και τις σημειώσεις ακροατηρίου, επιλέγουμε την καρτέλα Σημειώσεις και 
σημειώσεις ακροατηρίου. 

2. Επιλέγουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε. 

3. Για να ενημερώσουμε μόνο την τρέχουσα διαφάνεια, πατάμε στο κουμπί 
Εφαρμογή. Για να ενημερώσουμε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης, πατάμε 
στο κουμπί Εφαρμογή σε όλες. 

Σημείωση. Για 
να προσθέσουμε τον 
αριθμό διαφάνειας, 
την ημερομηνία ή 
την ώρα σε ένα σύμ
βολο κράτησης θέ
σης μιας συγκεκρι
μένης διαφάνειας, 
χρησιμοποιούμε την 
εντολή Ημερομηνία 
και ώρα ή Αριθμός 
διαφάνειας από το 
μενού Εισαγωγή. 
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Σημειώσεις ομιλητή σε διαφάνεια 
ΓϊηΊριν από κάθε προβολή μιας παρουσίασης έχουμε τη δυνατότητα να ετοι-
J J μασούμε ειδικές σημειώσεις σχετικά με το περιεχόμενο κάθε διαφάνειας, 

γνωστές ως σημειώσεις ομιλητή. 

Για να προσθέσουμε σημειώσεις ομιλητή, πατάμε στο τμήμα σημειώσεων ομι
λητή και πληκτρολογούμε τις σημειώσεις. 

-i 

Υπόδειγμα διαφανειών και υπόδειγμα τίτλων 

Υπόδειγμα διαφανειών 

Γν^άθε παρουσίαση διαθέτει δύο ειδικές διαφάνειες τα υποδείγματα. Το 
[/^υπόδειγμα διαφανειών χρησιμεύει ως βάση για όλες τις διαφάνειες της 

παρουσίασης, στις οποίες “κληρονομεί" όλα τα χαρακτηριστικά και τα αντικείμε
να που περιέχει. Το υπόδειγμα τίτλου, που είναι η δεύτερη ειδική διαφάνεια, κά
νει την ίδια εργασία για την διαφάνεια τίτλου της παρουσίασης μας. 

Στο Υπόδειγμα διαφανειών ελέγχουμε τον τύπο, το μέγεθος και το χρώμα 
γραμματοσειράς του κειμένου, καθώς το χρώμα φόντου και ορισμένα ειδικά εφέ, 
όπως η σκίαση και το στυλ κουκκίδας. 

Το υπόδειγμα διαφανειών περιέχει σύμβολα κράτησης θέσης για κείμενο, κα
θώς και για υποσέλιδα, όπως η ημερομηνία, η ώρα και ο αριθμός διαφάνειας. 
Όταν θέλουμε να γίνει μια αλλαγή στην εμφάνιση όλων των διαφανειών μας, δεν 
χρειάζεται να τροποποιήσουμε την κάθε διαφάνεια χωριστά. Αρκεί να κάνουμε 
την αλλαγή στο υπόδειγμα διαφανειών και αυτόματα θα ενημερωθούν όλες οι 
διαφάνειες της παρουσίασης μας αλλά και οι νέες διαφάνειες που τυχόν θα προ
σθέσουμε. Για να αλλάξουμε τη μορφοποίηση κειμένου, επιλέγουμε το κείμενο 
στα σύμβολα κράτησης θέσης και κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε. 

-θ-
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Μενού Προβολή - Υπόδειγμα διαφανειών. 

Εμφάνιση αντικειμένου σε κάθε διαφάνεια μιας παρουσίασης 

1. Μενού Προβολή - Υπόδειγμα - Υπόδειγμα διαφανειών. 

2. Προσθέτουμε το αντικείμενο στο Υπόδειγμα διαφανειών 

3. Για να επιστρέψουμε στη διαφάνεια μας, πατάμε στο κουμπί Κλείσιμο προ
βολής υποδείγματος της γραμμής εργαλείων Προβολή υποδείγματος διαφα
νειών. 
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Σημείωση. Εάν στην παρουσίαση μας δεν διαθέτουμε υπόδειγμα τίτλων θα 
πρέπει να το προσθέσουμε πατώντας στο κουμπί Εισαγωγή νέου υποδείγματος 
τίτλων της γραμμής εργαλείων Προβολή υποδείγματος διαφανειών και στη 
συνέχεια να προσθέσουμε το αντικείμενο και σε αυτό το υπόδειγμα, για να εμ
φανίζεται σε όλες τις διαφάνειες τίτλου. 

Διαγραφή αντικειμένου από κάθε διαφάνεια μιας παρουσίασης 
εφόσον έχουμε εισάγει ένα αντικείμενο (εικόνα, σχήμα κλ.π.) από το υπό
δειγμα διαφανειών, αυτό μπαίνει σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης. 

Για να διαγραφεί από όλες τις διαφάνειες πρέπει να το διαγράψουμε από το υπό
δειγμα διαφανειών. Από το μενού επιλέγουμε Προβολή - Υπόδειγμα - Υπόδειγμα 
διαφανειών 

Τροποποίηση του υποδείγματος διαφανειών ή τίτλων. 

1. Μενού Προβολή - Υπόδειγμα - Υπόδειγμα διαφανειών 

2. Κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τον τύπο 
γραμματοσειράς, το χρώμα ή το μέγεθος κειμένου, το χαρακτήρα κουκκίδας ή να 
προσθέσουμε μια εικόνα ή ένα πλαίσιο κειμένου. 

3. Στη γραμμή εργαλείων Προβολή υποδείγματος διαφανειών, πατάμε το 
κουμπί Κλείσιμο προβολής υποδείγματος ή μενού Προβολή - Κανονική. 

-i 
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Διαμόρφωση σελίδας 

Μενού Αρχείο - Διαμόρφωση σελίδας. 

Στο πλαίσιο Διαφάνειες προσαρμοσμένες για: , δηλώνουμε τις επιλογές που 
θέλουμε. 

-i 

Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε το Πλάτος και Ύψος της σελίδας καθώς και 
τον αριθμό έναρξης αρίθμησης των διαφανειών εφόσον επιλέξουμε Αρίθμηση 
διαφανειών από: και γράψουμε τον αριθμό στο πλαίσιο. 

Στην περιοχή διαφάνειες, επιλέγουμε Κατακόρυφος ή Οριζόντιος για διαφά
νειες ή σημειώσεις και διάρθρωση. 

Όλες οι διαφάνειες πρέπει να έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. 

Στην περιοχή Σημειώσεις & διάρθρωση, επιλέγουμε Κατακόρυφος ή Οριζό
ντιος. 

Σημείωση. Αν αλλάξουμε τον προσανατολισμό, φρόνιμο είναι να αλλάξουμε 
στο υπόδειγμα διαφανειών τη θέση των συμβόλων κράτησης θέσης κειμένου ή 
για άλλα στοιχεία, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με το νέο προσανατολισμό. 
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Εφέ κίνησης σε κείμενο 

Προσθήκη κίνησης σε κείμενο και αντικείμενα 

"εμφανίζουμε τη διαφάνεια που περιέχει το κείμενο ή τα αντικείμενα, στα 
^ ο π ο ί α θέλουμε να προσθέσουμε κίνηση. 

Μενού Προβολή Παρουσίασης - Προσαρμογή κίνησης. 

1.Επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου ή το αντικείμενο, στο οποίο θέλουμε να προ
σθέσουμε κίνηση. 

2. Από το παράθυρο που εμφανίζεται - δεξιά στην οθόνη- Προσαρμοσμένη κί
νηση και από το κουμπί Προσθήκη εφέ επιλέγουμε το είδος της κίνησης που επι
θυμούμε. 

3. Πατώντας στο κουμπί Αναπαραγωγή προβάλουμε δοκιμαστικά το εφέ 
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4. Πατώντας στο κουμπί Κατάργηση ακυρώνουμε το εφέ που επιλέξαμε. 

5. Επιλέγουμε Τροποποίηση του εφέ αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο 
έναρξης του εφέ, το μέγεθος, την ταχύτητα και άλλα χαρακτηριστικά του που δεν 
μας ικανοποιούν. Τις ίδιες και άλλες επιλογές εφέ μπορούμε να έχουμε αν πατή
σουμε στο κάτω βελάκι δεξιά από το όνομα του εφέ. 

6. Επαναλαμβάνουμε τα προηγούμενα βήματα για κάθε αντικείμενο, στο οποίο 
θέλουμε να προσθέσουμε κίνηση. Για κάθε αντικείμενο ή κείμενο που προσθέτου
με εφέ κίνησης δημιουργείται μια λίστα στο ορθογώνιο πλαίσιο του δεξιού μέ
ρους της οθόνης με τα ονόματα των εφέ που δημιουργήσαμε. 

7. Για να αλλάξουμε τη σειρά της κίνησης επιλέγουμε το αντικείμενο εφέ και 
το που θέλουμε να αλλάξουμε και στη συνέχεια πατάμε σε ένα από τα βέλη της 
περιοχής Αναδιάταξη , για να μετακινήσουμε το αντικείμενο στο επάνω ή κάτω 
μέρος της λίστας. Και άλλες επιλογές εφέ μπορούμε να κάνουμε αν: 

Επιλέξουμε το όνομα του εφέ από τη λίστα και πατήσουμε στο βελάκι για να 
εμφανιστεί το βοηθητικό μενού και από κει διαλέγουμε επιλογές εφέ. Στο παρά
θυρο που εμφανίζεται και από την καρτέλα Εφέ ορίζουμε τις επιλογές μας για την 
κατεύθυνση, το ήχο, το φινίρισμα της κίνησης και τον τρόπο κίνησης του κειμέ
νου. 

Για να ορίσουμε το χρονισμό, επιλέγουμε τη καρτέλα Χρονισμός. 

Για να αρχίζει η κίνηση κάνοντας κλικ στο κείμενο ή το αντικείμενο, ενεργο
ποιούμε την επιλογή Με κλικ. Για να αρχίζει αυτόματα η κίνηση, επιλέγουμε 
Έναρξη - Μετά το προηγούμενο και στην καθυστέρηση εγγράφουμε τον τον 
αριθμό των δευτερολέπτων που θέλουμε να μεσολαβούν ανάμεσα στην προηγού
μενη και την τρέχουσα κίνηση. Ακόμη μπορούμε να ρυθμίσουμε την ταχύτητα και 
τον αριθμό των επαναλήψεων της κίνησης. 
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Περσίδες ? χ 

Εφέ Χρονισμ ος | Εφέ Χρονισμ 

Έναρξη: © Μετά το προηγούμενο J 
Καθυστέρηση: 1 -$- δευτερόλεπτα 

Ταχύτητα: 3 δευτερόλεπτα (μικρή) Τ 

Επανάληψη: 

Γ" Επαναφορά 

Εναύσματα τ 

JS3SER J Επανάληψη: 

Γ" Επαναφορά 

Εναύσματα τ 

αγωγής 

Επανάληψη: 

Γ" Επαναφορά 

Εναύσματα τ 
2 
3 
4 
5 
10 
Μέχρι το επόμενο κλικ 
Μέχρι το τέλος της διαφάνειας 

2 
3 
4 
5 
10 
Μέχρι το επόμενο κλικ 
Μέχρι το τέλος της διαφάνειας 

2 
3 
4 
5 
10 
Μέχρι το επόμενο κλικ 
Μέχρι το τέλος της διαφάνειας 

OK Άκυρο 

Εφέ εναλλαγής διαφανειών 

Προσθήκη εναλλαγών διαφανειών 

πιλέγουμε τη διαφάνεια ή τις διαφάνειες στις οποίες θέλουμε να προσθέ
σουμε μια εναλλαγή. 

1. Μενού Προβολή παρουσίασης- Τρόπος εναλλαγής διαφάνειας. 

2. Από το δεξί παράθυρο που εμφανίζεται με το όνομα: Εναλλαγή διαφανειών, 
επιλέγουμε την εναλλαγή που θέλουμε και στη συνέχεια ορίζουμε τις ρυθμίσεις 
για ταχύτητα και ήχο κατά τη διάρκεια εναλλαγής. Στη συνέχεια ορίζουμε με ποιο 
τρόπο θα ξεκινάει η επόμενη διαφάνεια (Με κλικ ή Αυτόματα μετά από και εγ
γράφουμε τον χρόνο που επιθυμούμε). Για να εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη 
εναλλαγή σε όλες τις διαφάνειες, πατάμε στο κουμπί Εφαρμογή σε όλες. 

-i 

-θ-



P o w e r P o i n t _ I T . q x d 15/1/2008 2 :48 DD Page 287 

Προβολή παρουσίασης 
Για να δούμε την προβολή των διαφανειών μας σε ολόκληρη την οθόνη: 

Πατάμε στο κουμπί Προβολή παρουσίασης, στην κάτω αριστερά γωνία του 
παραθύρου του PowerPoint ή 

Μενού Προβολή παρουσίασης - Προβολή παρουσίασης ή 

μενού Προβολή - Προβολή παρουσίασης ή 

Πατάμε το πλήκτρο F5. 

Μπορούμε να διακόψουμε την προβολή αν κατά τη διάρκεια παρουσίασης 
των διαφανειών από το κάτω αριστερά μέρος της οθόνης κάνουμε κλικ στο βελά
κι που εμφανίζεται (μόνο αν πάμε εκεί το ποντίκι) και επιλέξουμε Τέλος Προβο
λής 

-i 

Αποθήκευση παρουσίασης 

Ιπορούμε να αποθηκεύσουμε στο δίσκο μας μια παρουσίαση με την επέ
κταση αρχείου .ppt είτε από το κουμπί Αποθήκευση της εργαλειοθήκης 

είτε από το μενού Αρχείο - Αποθήκευση. Την πρώτη φορά που αποθηκεύουμε μια 
παρουσίαση στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε το δίσκο, τον φάκελο, 
τον τύπο της παρουσίασης (Αποθήκευση ως τύπου: παρουσίαση για επέκταση 
.ppt) και το όνομα του αρχείου της παρουσίασης. Πατώντας κάθε φορά που αλ
λάζουμε την παρουσίαση στο κουμπί Αποθήκευση, το παλιό αρχείο παρουσίασης 
στο δίσκο μας, αντικαθίσταται από το νέο και έτσι έχουμε πάντα την ποιο πρό
σφατη έκδοση της προβολής μας. 

28^ 
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Ακόμη μπορούμε να επιλέξουμε έναν άλλο δίσκο ή άλλο φάκελο ή να αποθη
κεύσουμε την ίδια παρουσίαση στον ίδιο φάκελο με διαφορετικό όνομα, αν από 
το μενού επιλέξουμε Αρχείο - Αποθήκευση ως. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να 
αλλάξουμε τύπο παρουσίασης, αν από το εμφανιζόμενο παράθυρο της αποθή
κευσης στην περιοχή Αποθήκευση ως τύπου ,επιλέξουμε άλλο τύπο από τον τύ
πο παρουσίαση. Π.χ. ιστοσελίδα αν ο σκοπός μας είναι η προβολή της παρουσί
ασης μας στο internet. 

Άνοιγμα μιας παρουσίασης. 

Ιπορούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο παρουσίασης αν από το μενού Αρχείο 
- Άνοιγμα επιλέξουμε το δίσκο, τον φάκελο, τον τύπο της παρουσίασης 

και το όνομα του αρχείου της παρουσίασης. Το ίδιο γίνεται από το παράθυρο ερ
γασιών, από όπου μπορούμε να επιλέξουμε το όνομα μιας πρόσφατης παρουσί
ασης ή να πατήσουμε στο Περισσότερες παρουσιάσεις και να επιλέξουμε το αρ
χείο παρουσίασης που επιθυμούμε να ανοίξουμε. Μπορούμε να έχουμε όσες 
ανοιχτές παρουσιάσεις θέλουμε. 

TwawiiM Point - [ A H M O Y M BEACH] 

1 Αρχείο Επεξεργασία Πρ,οβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλεία Προβολή παρουσίασης Παράθυρο Βοήθεκ 

Q Η § ,V 1 ^ ; g Ο - 63% - * ' Times New Roman - 24 - Β I U Ξ K l ! 

L 

Κ ·: 

«ΑΜΜΟΥΔΑ» BEACH HOTEL 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΫ ΕΥΓΕΝΙΑ 

03/08/2005 

ΓΠΙΠΠ ο Ι ι Ικόντε κΛικγια να π ρ ο σ θ έ σ ε τ ε σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς 

Διαφάνεια 3 από 8 Default Design ffis 

Πληκτρολογήστε ερώτηση τ Χ 

^ - ζ$ Σχεόίαοη ιΖΙ Νέα διαφάνεια „ 

+ Δημιουργία παρουσίασης ^ Χ 

Ανοιγμα παρουσίασης 

ΑΜΜΟΥΔΑ BEACH 

ΑΜΜΟΥΔΑ BEACH1 

ΑΜΜΟΥΔΑ BEACH 

οιαφανειεςΔΡ 

Ε ? Πεοισυότεοεί παρουσιάσει... 

Δημιουργία 

D Κενή παρουσίαση 

Ο Από ηρότυπο σχεδίασης 

| Η ^ Από "Οδηγό Αυτόματου Περιεχομένου' 

Δημιουργία από υπάρχουυα 
παρουσίαση 

] Επιλογή παρουσίαση;.,. 

Δημιουργία από πρότυπο 

Ρίγες, pot 

Πυξίδα.pot 

[•If] Γενικά πρστυηα... 

[£Ϊ Πρότυηα σης τοποθεσίες μου στο Web 

•'J Πρότυηα στη Microsoft,com 

τ C_| Προσθήκη"Θέσηοικτύου"... 

(?) Βοήθεια για το MicrosoFt PowerPoint 

ν Εμφάνιση κατά την εκκίνηση 
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Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων 

/Λ ν έχουμε πολλές ανοιχτές παρουσιάσεις μία μόνο από αυτές είναι στο προ-
^-\σκήνιο και μπορούμε να εργασθούμε με αυτή. Για να εργασθούμε με άλλη 

ανοιχτή παρουσίαση πρέπει να φέρουμε αυτή στο προσκήνιο. Η εναλλαγή αρχεί
ων παρουσιάσεων από το προσκήνιο στο παρασκήνιο και αντίθετα, γίνεται αν από 
το μενού Παράθυρο επιλέξουμε το όνομα της παρουσίασης που θέλουμε να ερ
γασθούμε. Το ίδιο γίνεται από τη γραμμή εργασιών των windows αν επιλέξουμε 
μια παρουσίαση που βρίσκεται εκεί. 

Εμφάνιση απόκρυψη γραμμών εργαλείων 
/Tv πό το μενού Προβολή - Γραμμές εργαλείων επιλέγουμε την εργαλειοθή-

^-Λκη που θέλουμε να εμφανισθεί. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε την εργα
λειοθήκη που δεν επιθυμούμε πλέον να εμφανίζεται στην οθόνη μας. 

Από το μενού Προβολή - Παράθυρο εργασιών επιλέγουμε αν θέλουμε να εμ
φανίζεται ή να κρύβεται το δεξί βοηθητικό παράθυρο εργασιών της οθόνης μας. 

Αντιγραφή, μετακίνηση διαφανειών. 

α. Εντός παρουσίασης 

Για να αναπαράγουμε μια διαφάνεια εντός της ίδιας παρουσίασης πρώτα 
επιλέγουμε τη διαφάνεια και μετά από το μενού Εισαγωγή - Αναπαραγω

γή διαφάνειας. Μια ακριβώς ίδια διαφάνεια μπαίνει στην επόμενη θέση της προ
βολής μας. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη θέση της νέας διαφάνειας μπο
ρούμε να την μετακινήσουμε από το παράθυρο Διάρθρωση επιλέγοντας την και 
τραβώντας την με το ποντίκι μας στη νέα θέση της. Το ίδιο πετυχαίνουμε αν από 
τη περιοχή Διάρθρωση επιλέξουμε τη διαφάνεια, μετά πατήσουμε στο κουμπί 
Αντιγραφή (Για αντιγραφή) ή Αποκοπή (για μετακίνηση) , κάνουμε κλικ σε ένα 
άλλο σημείο της διάρθρωσης και επιλέξουμε το κουμπί Επικόλληση. 

-θ-
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Μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων 

Για να αντιγράψουμε ή να μετακινήσουμε μια ή περισσότερες διαφάνειες 
μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων εργαζόμαστε ως εξής: 

1.Επιλέγουμε την παρουσίαση που έχει τη διαφάνεια που θέλουμε να αντιγρά
ψουμε ή να μετακινήσουμε 

2. Επιλέγουμε από τη Διάρθρωση την (ή τις) διαφάνεια (ή τις διαφάνειες). Αν 
είναι πολλές τις επιλέγουμε με τη βοήθεια του πλήκτρου Ctrl και κλικ του ποντι
κιού πάνω στις διαφάνειες. 

3. Για αντιγραφή επιλέγουμε το κουμπί Αντιγραφή ή από το μενού Επεξεργα
σία - Αντιγραφή. Για μετακίνηση το κουμπί Αποκοπή ή από το μενού Επεξεργα
σία - Αποκοπή. 

4. Επιλέγουμε από το μενού παράθυρο το όνομα της παρουσίασης στην οποία 
θέλουμε να αντιγραφούν ή να μετακινηθούν οι διαφάνειες. 

5. Από τη Διάρθρωση επιλέγουμε το σημείο στο οποίο θα γίνει η αντιγραφή ή 
η μεταφορά. 

6. Τέλος επιλέγουμε το κουμπί Επικόλληση ή από το μενού Επεξεργασία -
Επικόλληση. 

Αντιγραφή, μετακίνηση αντικειμένων. 

α. Εντός παρουσίασης 

Για να αντιγράψουμε ή να μετακινήσουμε ένα αντικείμενο (κειμένου, γραφι
κών, γραφημάτων, οργανογράμματος κλ.π.) εντός της ίδιας παρουσίασης 

ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 

1. Επιλέγουμε τη διαφάνεια που περιλαμβάνει το αντικείμενο και στη συνέχεια 
επιλέγουμε το αντικείμενο. 

2. Για αντιγραφή επιλέγουμε το κουμπί Αντιγραφή ή από το μενού Επεξεργα
σία - Αντιγραφή. Για μετακίνηση το κουμπί Αποκοπή ή από το μενού Επεξεργασία 
- Αποκοπή. 

-i 
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3. Επιλέγουμε τη διαφάνεια στην οποία θα γίνει η αντιγραφή ή η μεταφορά ή 
εισάγουμε μια νέα διαφάνεια. 

6. Τέλος επιλέγουμε το κουμπί Επικόλληση ή από το μενού Επεξεργασία -
Επικόλληση. 

β. Μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων 

1.Επιλέγουμε την παρουσίαση που έχει τη διαφάνεια με το αντικείμενο που θέ
λουμε να αντιγράψουμε ή να μετακινήσουμε. 

2. Επιλέγουμε το αντικείμενο. 

3. Για αντιγραφή επιλέγουμε το κουμπί Αντιγραφή ή από το μενού Επεξεργα
σία - Αντιγραφή. Για μετακίνηση το κουμπί Αποκοπή ή από το μενού Επεξεργα
σία - Αποκοπή. 

4. Επιλέγουμε από το μενού παράθυρο το όνομα της παρουσίασης στην οποία 
θέλουμε να αντιγραφούν ή να μετακινηθούν οι διαφάνειες. 

5. Επιλέγουμε το σημείο της διαφάνειας στο οποίο θα γίνει η αντιγραφή ή η 
μεταφορά του αντικειμένου. 

6. Τέλος επιλέγουμε το κουμπί Επικόλληση ή από το μενού Επεξεργασία -
Επικόλληση. 

Διαγραφή αντικειμένων 
kva αντικείμενο διαγράφεται από την παλιά του θέση εφόσον μετακινηθεί 
ίαλλά παραμένει στην παλιά του θέση αν αντιγραφεί. Γενικά για να δια

γράψουμε οποιοδήποτε αντικείμενο το επιλέγουμε, πατάμε το πλήκτρο Del του 
πληκτρολογίου μας. 
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Εκτυπώσεις διαφανειών, σημειώσεων. 
Δ\ πό το μενού επιλέγουμε Αρχείο - Εκτύπωση ή πατάμε στο κουμπί Εκτύ-

^τ\πωση. 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να κάνουμε τις επιλογές: 

1. Από την περιοχή Εκτυπωτής , Όνομα: να επιλέξουμε τον εκτυπωτή (ή πα
τώντας στο δεξί βελάκι να επιλέξουμε έναν άλλο εκτυπωτή εφόσον έχουμε πολ
λούς εκτυπωτές συνδεδεμένους στον υπολογιστή μας) 

2. Από την περιοχή Περιοχή διαφανειών: να επιλέξουμε ποιες διαφάνειες θα 
εκτυπώσουμε. 

3. Από την περιοχή Αντίτυπα: το πλήθος των αντιγράφων που θα πάρουμε 
από τον εκτυπωτή. 

4. Από την περιοχή Εκτύπωση: αν θα εκτυπώσουμε τις διαφάνειες ή τις ση
μειώσεις για το ακροατήριο ή τις σελίδες σημειώσεων των διαφανειών ή τη διάρ
θρωση των διαφανειών. Για κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε τοποθετήσει το 
κατάλληλο χαρτί ή την κατάλληλη διαφάνεια στον εκτυπωτή. 

5. Από την περιοχή Χρώμα: επιλέγουμε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη εκτύπωση. 

6. Από την περιοχή Ιδιότητες εκτυπωτή: και ανάλογα με τον εκτυπωτή που 
διαθέτουμε μπορούμε να επιλέξουμε και άλλες παραμέτρους της εκτύπωσης 
μας, όπως το μέγεθος του χαρτιού, την ποιότητα εκτύπωσης κ.α. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο προσανατολισμός της εκτύπωσης (Κατακόρυφος ή 
Οριζόντιος) πρέπει να έχει οριστεί από το μενού Αρχείο - διαμόρφωση σελίδας. 
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Πρότυπα σχεδίασης. 

To Power Point μας παρέχει διάφορες ευκολίες για να δημιουργήσουμε μια 
καλή παρουσίαση. Μια από αυτές είναι τα έτοιμα πρότυπα σχεδίασης που 

μπορούμε να εφαρμόσουμε είτε σε μια νέα παρουσίαση είτε στην ενεργή μας πα
ρουσίαση. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν έτοιμες ρυθμίσεις για τα κύρια χα
ρακτηριστικά μιας παρουσίασης, όπως το φόντο, τα χρώματα, οι γραμματοσει
ρές κ.α.. Για να εφαρμόσουμε ένα από τα διαθέσιμα πρότυπα σχεδίασης επιλέ
γουμε από το δεξί παράθυρο (παράθυρο εργασιών) : Σχεδίαση διαφανειών -
Πρότυπα σχεδίασης. 

Ξ Microsoft PowerPoint - [ΛΜΜΟΥΔΑ BEACH] 

_J Αρχίίο Επίξοργασία Προβολή Εισαγωγή Μορφή Εργαλίία ΠροΡολή παρουσίασης Παράθυρο Βοήθοια 

D Η Β Ä * H, *~> - »* · '' Arial - îe . Β ι υ s W\m 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 

f ö l ° ° τ=! Ι — Κάντ£ κΛικγια να προσθέσετε σημειώσεις 
Lö| • • Ψ y _•_! | 

Διαφάνεια 2 από 10 Πλέγμα σε απόσβεση 

Α " ( ^ Ζχεοίαοη ιΖ) Νέα διαφάνεια τ 

Φ Σχεδίαση Sia φα ve ιών * Χ 

Ο Πρότυπα σχεδίασης 
[ Γ ι Συνουασμοί χρωμάτων 
[ ^ Συνουασμοί κίνησης 

Εφαρμογή προτύπου σχεδίασης: 

Χρησιμοποιείται οτ αυτήν την 
παρουσίαση 

Πρόσφατα χρησιμοποιημένα 
στοιχεία 

Αιαθέσιμο για χρήση 

-i 

Από τα εμφανιζόμενα πρότυπα επιλέγουμε αυτό που μας ταιριάζει καλύτερα 
στη παρουσίαση μας και αυτόματα το πρότυπο μεταφέρεται σε όλες τις διαφά
νειες της προβολής μας. Μπορούμε αν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια από τα 
στοιχεία του προσφερόμενου προτύπου , όπως χρώμα φόντου , γραμματοσειρά 
κ.α. αλλά αν θέλουμε να το επαναχρησιμοποιήσουμε ως πρότυπο πρέπει να το 
αποθηκεύσουμε έτσι, από το μενού Αρχείο - Αποθήκευση ως επιλέγοντας στην 
περιοχή Αποθήκευση ως τύπου: την επιλογή πρότυπο σχεδίασης. 
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