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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Το πρόγραµµα Microsoft Word Expert περιλαµβάνει εξαιρετικά χρήσιµες 
δυνατότητες, ενώ απευθύνεται σε χρήστες που έχουν έρθει σε επαφή µε τα πρώτα 
βήµατα της εφαρµογής και θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους. 
Ο σκοπός αυτού του προγράµµατος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε 
όσους επιθυµούν να προχωρήσουν πέρα από τις βασικές γνώσεις και να εφαρµόσουν 
προχωρηµένες λειτουργίες σε µικρά ή µεγάλα έγγραφα.  
Συγκεκριµένα, αυτοί που επιδιώκουν αποδοτικότερη εργασία και καλύτερα 
αποτελέσµατα στην επεξεργασία και τη µορφοποίηση πολύπλοκων εντύπων που 
περιλαµβάνουν πίνακες, φόρµες και γραφικά θα αναγνωρίσουν έναν πολύτιµο 
σύµµαχο σε αυτό το πρόγραµµα. Επίσης, θα είναι σε θέση χρησιµοποιήσουν 
εργαλεία, όπως οι µακροεντολές, αλλά και να διαχειριστούν έγγραφα µε εκτενές 
περιεχόµενο, που µπορεί να είναι προϊόν οµαδικής εργασίας. 
 

 
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
α. ∆ιαχείριση εγγράφων 
α1. Εναλλαγή µεταξύ δύο ή περισσότερων ανοιχτών εγγράφων 
α2. Αυτόµατη/ άµεση αποθήκευση έκδοσης 
α3. Άνοιγµα συγκεκριµένης έκδοσης 
α4. ∆ιαγραφή συγκεκριµένης έκδοσης 
α5. Χρήση της καρτέλας Σύνοψη 
 
β. Εφαρµογή & επεξεργασία προτύπων 
β1. ∆ηµιουργία προτύπου βάσει άλλου εγγράφου 
β2. ∆ηµιουργία προτύπου βάσει άλλου προτύπου 
β3. Μορφοποίηση προτύπου 
 
γ. Προστασία εγγράφου 
γ1. Προσθήκη κωδικού 
γ2. Κατάργηση κωδικού 
γ3. Επισήµανση αλλαγών 
γ4. Αποδοχή/ απόρριψη αλλαγών 
γ5. Σύγκριση εγγράφων 
 
δ. Εργασία µε µεγάλα έγγραφα 
δ1. ∆ηµιουργία πρωτεύοντος εγγράφου 
δ2. ∆ηµιουργία δευτερεύοντος εγγράφου 
δ3. Προσθήκη/ κατάργηση δευτερεύοντος εγγράφου από ένα πρωτεύον έγγραφο 
δ4. Επεξεργασία εγγράφου από πολλούς χρήστες 
 
ε. Σχόλια 
ε1. ∆ηµιουργία/ τροποποίηση σχολίων 
ε2. ∆ιαγραφή σχολίων 
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2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
α. Προχωρηµένες τεχνικές επεξεργασίας 
α1. ∆ηµιουργία και εφαρµογή αυτόµατου κειµένου 
α2. Συλλαβισµός 
α3. Αυτόµατη διόρθωση κειµένου  
α4. Χρήση της αυτόµατης µορφοποίησης 
 
 
3. Μορφοποίηση κειµένου 
 
α. Μορφοποίηση χαρακτήρων 
α1. Εφέ κίνησης στο κείµενο 
α2. Απόσταση χαρακτήρων 
α3. Εφέ γραµµατοσειράς 
 
β. Μορφοποίηση παραγράφων 
β1. ∆ηµιουργία νέου στιλ 
β2. Αλλαγές σε µορφοποιηµένο στιλ 
β3. Εφαρµογή στιλ σε παράγραφο 
β4. Έλεγχος για χήρα ή ορφανή 
β5. ∆ιατήρηση γραµµών µαζί ή µε τα επόµενα 
β6. Εφαρµογή περιγράµµατος και σκίασης σε παράγραφο 
β7. Εφαρµογή περιγράµµατος σε ολόκληρη σελίδα 
 
γ. Στήλες 
γ1. ∆ηµιουργία στηλών 
γ2. Μορφοποίηση στηλών 
 
 
4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 
α. Πίνακας περιεχοµένων 
α1 ∆ηµιουργία πίνακα περιεχοµένων 
α2. Τροποποίηση/ ενηµέρωση πίνακα περιεχοµένων 
 
β. Ευρετήρια 
β1. ∆ηµιουργία ευρετηρίου 
β2. Τροποποίηση/ ενηµέρωση ευρετηρίου 
 
γ. Σελιδοδείκτες  
γ1. Εισαγωγή/ διαγραφή σελιδοδείκτη 
 
δ. Υποσηµειώσεις/ Παραποµπές/ Λεζάντες 
δ1 Εισαγωγή/ διαγραφή υποσηµείωσης 
δ2. Εισαγωγή/ διαγραφή παραποµπής 
δ3. Εισαγωγή/ διαγραφή λεζάντας 
 
ε. Ενότητες 
ε1. Εισαγωγή/ διαγραφή ενότητας 
 
στ. Φόρµες 
στ1. ∆ηµιουργία φόρµας 
στ2. ∆ιαµόρφωση φόρµας 



 

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 52 – ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210.3390623 FAX: 210.3638562 

info@keycert.net 

στ3. Προστασία φόρµας 
 
 
5. ΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
 
α. WordArt 
α1. Εισαγωγή WordArt 
α2. Τροποποίηση/ ∆ιαγραφή WordArt 
 
β. Προσαρµογή γραφικών αντικειµένων 
β1. Αλλαγή της διάταξης γραφικών, αυτόµατων σχηµάτων 
β2. Οµαδοποίηση/ κατάργηση οµαδοποίησης σχηµάτων 
β3. Αναδίπλωση κειµένου 
β4. Ρυθµίσεις εικόνας 
 
γ. Πλαίσια κειµένου 
γ1. Εισαγωγή/ ∆ιαγραφή πλαισίου κειµένου 
γ2. Μορφοποίηση πλαισίου κειµένου 
γ3. Μετακίνηση κειµένου 
 
 
6. ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
α. ∆ηµιουργία πίνακα 
α1. ∆ηµιουργία πίνακα για την εισαγωγή κειµένου. 
α2. Συγχώνευση/ διαίρεση κελιών 
α3. Μετακίνηση πίνακα 
α4. Ταξινόµηση περιεχοµένων ενός πίνακα 
α5. Περιγράµµατα και σκίαση 
α6. Χρήση συναρτήσεων σε πίνακα 
 
 
7. Συγχώνευση αλληλογραφίας 
 
α.  Προετοιµασία συγχώνευσης αλληλογραφίας 
α1. ∆ηµιουργία ή άνοιγµα κυρίου εγγράφου 
α2. Συγχώνευση κυρίου εγγράφου µε δεδοµένα 
α3. Συγχώνευση εγγράφου βάσει κριτηρίων 
α4. Μορφοποίηση εγγραφών του αρχείου προέλευσης δεδοµένων 
 
 
8. ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ 
 
α. Χρήση µακροεντολών 
α1. ∆ηµιουργία µακροεντολής 
α2. ∆ιαγραφή µακροεντολής 
α3. Αντιστοίχιση µακροεντολής σε πλήκτρο ή σε κουµπί εργαλειοθήκης 
α4. Εφαρµογή υπάρχουσας µακροεντολής 
 
 
9. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
 
α. Φύλλα εργασίας 
α1. Εισαγωγή φύλλου εργασίας σε έγγραφο 
α2. Τροποποίηση/ διαγραφή φύλλου εργασίας από έγγραφο 
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β. Γραφήµατα 
β1. ∆ηµιουργία γραφήµατος σε έγγραφο 
β2. Τροποποίηση/ διαγραφή γραφήµατος από έγγραφο 
 
 
10. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
α. Λειτουργίες εκτυπώσεων 
α1. Επιλογές εκτύπωσης 
α2. Εκτύπωση µονών/ ζυγών σελίδων 


