
To Word 2ooo στo
ΠερIβαλλov τιJv Windows

1.1 Evεργoπofηoη τoU Word
Στα Windows 98 dτr<og εiναr γνιooτ6 μτroρεf κανεi5 vα εvεργoTrorηαεr dvα τrρ6γραμμα με
μια oειρd ατ16 διαφoρετlκoιjg τρ6τroυ5. Φυoικd τo Word ακολoυθεi αυτ6 τoν καv6να.
'Ετοr μτroρεi κανεi5 να To εvερΥoτrolηoεl ιυ5 εξ(5:

α. Mε ανειjρεoη τoυ εκτελdorμoυ αρ1εioυ Winword.exe μdoι.ιl τη5 εξερε6vησηS Tωv
Windows (Εxplorer). Π.1. μfoα oτoν φdκελo C:\Program Files\Microsoft office\office με
διτrλ6 κλικ oτo εικovδto τoυ Winword.exe αυτ6 ενεργoτroIεiταt.

β. M€οιυ αντ(oτoI1η5 oυντ6μευοη5 τroυ τrlΘαv6v vα υπdρ1εl σTην ετrlφdνεlα εργαoiαg.
Εdν δεν υτrdρ1εl μτroρεi ειjκoλα να δημιoυργηθεΓ ωg εξη5:

β1. ΕvτoτrΓζoυμε To εκτελdoιμo αρ1εΙo τoυ Word (βλdτrε τrερiτrτιυoη α).

β2. ΤoτroΘετo6με τo δεiκτη Toυ TroνTlKlo6 oτo εlκovllo αυτ6, καl τrι€ζoυμε τo δεξi
τrληκτρo τoυ τroντlκlo6.

β3. Kρατιivτα5 τrlεομdνo τo δεξiτrληκTρo τoυ τroντlκloιj odρνoυμε τrdvcυ oε dvα ελειj-
θερo oημεio τη5 ετrlφdνεrα5 εργαοΙα5 6τroυ καI απελευθεριilvoυμε τo τrληκτρo τoυ
τroντlκιo6.

βa. Ατ16 τo μενo6 τroυ εμφαviζεταl ετrιλdγoυμε Δημloυργiα oυντ6μευoη5 εδοδ (Create
shortcut here).

Στo εξη5 μτroρo6με να ενεργoτΙoιoιiμε τo Word, με δrτrλ6 κλικ τrdv<υ oτη ουντ6μευοη
πoυ μ6λ15 δημιoυργηoαμε.
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γ. Εdν d1εt εγκαταoταΘεΓ τo office 2000, μτroρo6με να ενεργoτroιηαoυμε To Word ατrd
τo αvτl'oτolxo εlκoνiδιo oτηv εργαλειoθ(κη τoυ office.

Σημεrc6ατε 6τl τo Word 2000 εivαι dvα τrρ6γραμμα τroυ εκτελεiται κdτιυ ατ16 τo τrερι-

βΦιλov τιυv Windows. Σαν τdτolo μτroρεf να ενεργoπorηθεi Kαl με dλλoυ5 τρ6τroυ5 η
εξdταoη τιυv oτroi<rlν εΓvαι dξιυ ατ16 τα τrλαiorα oυψραφη5 τoυ τrαρ6vτo5.

1.2 =εvαγηoη σEη βαolκη oθovη EoU Word
'Oτrιυg αναφdρθηκε Kαl στην αρxη τoυ κεφαλαioυ η ενεργoτrofllση Toυ τrρoγρdμματo5
τoυ Word γiνεταI με To'γη/οJσT6 τρ6τro ενεργoτroiηαηs πρoΥραμμdτιυv oε τrεριβdλλoν
Windows. Eτrrτrλdoν μτroρo6με να εvεργoTrorηooυμε τo Wοrd με την ρdβδo τoυ
Microsoft Office.

Mε τηv ενεργoτrofηoη τoυ Word εμφανΓζεταr η oΘ6vη πoυ φαΓνεταl oτo αxημα 1.'1 .
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ΣX. 1.1. H Kaρn oθ6vn τoU Word

Στην oΘ6vη αυτη, δlακρiνει κανεig τι5 εξ(5 τrερlο1d5:

Στo τrdvcυ μdρo5 τη5 oθ6νη5 υτrdρ1ει η γνcυoτη ατ16 τα Windows γραμμη τiτλ<ον.

Aμdoιυ5 τrlo κdτα-l βρiοκεταl η γραμμη τιυν κ6ριcον ετrrλoγcδν (κ6ριo μενo6) τoυ τrακε-
τoι-,"
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ΑκoλoυΘoιjν δ6o εργαλεroΘ(κεg (toolbars). or εργαλεloΘ(κε5 ατroτελo6νταl ατ16 μlα
oεlρd κoυμτrtd καΘ'fvα ατ16 τα oτroiα αvτlπρoσωτrειjεt και ivα εργαλεio. Τα εργαλεfα
οκoτrd d1ουν να καταoτηοoυv δυνατη με Tηv ενεργoτrοiηoη τoυ5 τηv τα1εΓα ετrrλoγη
καl εκτdλεoη εvτoλο6ν τroυ Χρησιμoτroιoιjvταt ου1νd, oαν εναλλακτrκη λrjoη TrρoS Tην
επlλoγη τoυg ατrd κdτroιo μενo6.

Στo κατcδτερo μ€ρo5 τoυ τrαραΘιiρoυ τoυ Word υτrdρχεl η γραμμη κατdoταoηs/ στηv
oτroΓα εμφανiζοvταl 1ρηoιμα μηv6ματα δlαφ6ρωv εlδ<iν αxετικd με την τρd1oυoα
φdoη εργαoΓα5 τroυ βρioκεταl oε εξ€λlξη η με την εvτoλη τroυ €1εl ετrlλεγεf τη δεδoμd-
vη oτlγμ( η ακ6μα καl γραφlκd τroυ δεi1νoυν τηv πρ6oδo TηS εργασiα5 τroυ εκτελε(ται
τη δεδoμdνη ατrγμη. Kατd τηv τrληκτρoλ6γηoη κειμdvου oτo Word/ σTη γραμμη κατd-
σTασηs εμφαvΓζovταl τrληρoφoρiεg 6τrω9 η Σελδα, Εν6τητα, Tρd1oυoα Σελiδα, γραμμη
η oτ(λη βρi'oκεταl o δρoμdαq. Στo δεξrd μdρo5 τηg δrα5 γραμμη5 φα(νεταr η κατdoτα-
oη oρloμdνιυν πληκτρcυv (τr.1. Εψραφη μακρoεντoλc6ν, Παρακoλo6Θηoη αλλαγc6ν,
κ.λτr.) καΘαi5 καr δrαφ6ρ<υν καταoτdοειοv.

Για να εμφανΙoετε τη γραμμη κατdoταoη5 (Status bar), ατ16 τo μεvoιi Εργαλεi'α (Τools),
επlλdξτε τηv εvτoλη Eτrrλoγd5 (options), εvεργoτrolηαTε Tηv καρτdλα Πρoβoλη (View)
και μετd ατ16 τηv τrεριo1( Εμφdνloη (Show), ετrrλ€ξτε τo τrλαΙοιo ελdγxoυ Γραμμη κατd-
σTασηS (Status bar).

Σημεlιilατε 6τl με Tην εvεργoττoiηαη τoυ Word ανolγεταl αυτ6ματα ivα κεvd dγγραφo,
τroυ oνoμdζεται Εψραφo1 (Documentl ). o τiτλo5 τoυ εψρ,1φoυ εμφανiζεται ξ oτη
γραμμη τiτλoυ τoυ τrαραΘιiρoυ Τηs εφαρμoγη5 τoυ Word η oτη γραμμη τiτλoυ τoυ
παραΘ6ρoυ του εψρdφoυ (6ταν αυτ6 δεν εΓvαι μεγtoτoτrolημdvo).

Tρ6πoι Kaλιoηg Και MεταΚivηαηg σε evα Eγγραφo

Πoλ6 oημαvτικ69 εiναl o τρ6τro9 δlοryεiρlοη5 τιυν εψρdφιυν, lδiιυ5 αυτι6ν πoυ d1oυν

μεγdλη dκταoη τr.1. 150 oελδε5 Α4 καr κατd oυνdτrεΙα/ oι τρ6τrol μετακivηoη5 μdoα α'
αυτ6, εiτε γrα εξdταoη, εΓτε για αv&γνιυoη, εiτε γrα κdτrolo xεrρloμ6 (μετακivηoη τoυ
δρoμdα) ατroκτoιjv rδlαiτερη βαρrjτητα.

Mτroρoιjμε να μεταKlνηθoιjμε oε iνα dψραφo εiτε με:

. Kιjλloη, oτ16τε ατrλd εξετdζoυμε τα τrερlεx6μενα oτη Θdοη πoυ μεTαKlvoJμαοτε
1ιυρi5 να αλλdζoυμε τη Θdoη τoυ δρoμdα.

ο Mετακivηoη, oτ16τε μεταβdλλoυμε τη θdoη τoυ δρoμdα. ΕΙναl τrρoφανdg dτI η μετα-
κiνηoη πlθαν6ν vα τrερlλαμβdνει και κιjλιoη.

Tυτrlκd μτroρεf να κlνηθεi καvεi5 σε dvα 6ψραφo τoυ Word με dvαν ατ16 τoυ5 ακ6λoυ-
Θoυ5 τρ6τroυ5:

ο Mε τιS γραμμds κ6λrοη5. Mε τη χρηoη Toυ TroνTlKloιi μτroρo6ν να χρησlμoποIηΘo6ν ol
κdΘετε5 και oρlζ6ντlεs γραμμds κ6λloη5 τroυ τrερlβdλλoυv δεξld και κdτω δεξld αντi-
στolΧα τo dψραφο. Mε κλlκ oτα βdλη τιυν γραμμriv, μετακlνοιiμασTε μΙα γραμμη η
oτηλη κdΘε φoρd, εvιυ με κλlκ οτlg γραμμd5 μια oθdvη oτηv αντfοτolxη με τη Θdοη πoυ
dγtνε τo κλlκ δlειjθυνoη. Mε τoν τρdπo αυτ6 δεν μεταβd/ιλεται η θfoη τoυ δρομdα.
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. Mε τα τrλ(κτρα PgUp και PgDn, κlνεiταl o δρoμdα5 και κατ'ετrdκταοη μεταβdλλε-
ται η Θdoη τoυ/ μlα oΘ6vη τrdvcυ η κdτιυ αντioτοl1α.

. Mε Χρηoη τoυ δρoμdα πoυ μτroρεf vα κιvηθεΓ με τα βdλη τoυ τrληκτρoλoγioυ ξ με
κλlκ oτo αημεio τroυ θdλoυμε να μεTαKlvηΘoιiμε.

. Mε χρηoQ τ<ον βελriν κατειjΘυνoη5, κινoιiμαoτε Trρos τηv αντioτol1η κατειiΘυνoη.

ο Mε τo τrληκτρo Ηome, με τo oτroΓo μεταφερ6μαστε σTηv αρΧη τηs τρd1oυoαg

γραμμηs. Mε τriεαη τoυ Ctrl+Home μεTαφερdμαoτε oτηv αρxη τoυ τρd1ovτo5 εψρd_
φoυ.

ο Mε τα τιληκτρα Ctrl+Εnd, κrνoιiμαoτε oτo τdλos τoυ εψρdφου.

. Mε ετrlλoγη τηs εντoλ(5 Mετdβαoη oε (co Τo), μεταβαivoυμε ατ16 τo μεvοιi
ΕτrεξεργαoΓα (Εdit) η με ταυτ61ρovη τriεoη τωv CtrΙ+c η με τrΙεoη τoυ F5. Kαr ol τρεrg
ενdργεlεg εμφανiζoυv τo παρdθυρo δlαλ6γoυ πoυ φαΙνεται σTo oyημα 1.2.
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ΣX. 1.2. τo ΠαρoΘυρo διαfiol/oυ Mετoβασn σε (Go τo)

Πρoτεivεταl oτov αναγνcilσTη να εξαoκηΘεΓ oτo αημεio αυτ6 με τoυ5 τρ6τrου9 μετακι
νησηS τroυ αναφdρΘηκαv.

Τdλo5 oτo τrαρdΘυρo εv6g εψρdφoυ υτιdρ1εr Kαl To τιλαiolo δlαiρεoη5.

'Ενα τrλαioιo δlαiρεoη5 μτroρεiνα ουρθεiγια vα διαιρdοει dνα τrαρdθυρo οε διJo Tμημα-
τα (panes). Mε αιiρcllμo τoυ oριζ6ντιoυ τrλαιoioυ δrαiρεoη5 διαlρo6με το τrαρdΘυρo oρr-

ζ6ντια. Για vα αναlρεΘεΓ μια υτrdρ1oυοα διαi'ρεοη κdνoυμε δlτrλ6 κλικ τrdvcυ oτo αvτi-
σToιΧo τrλαΓolo δlαiρεoη9.

1.3 Bαolκα στol1εlα εΠlKotvωvlαq

με τo Word
Στην υτroεv6τητα αυτr1 εξετιiζovται τα βαοικd oτoι1ε(α μdοω τιυν oπoi'ων εTrlκotvο)νει
o 1ρηoτη9 τoυ Word με τo τrακdτo.

ηπ
Ε|oμμη

Σελlδο&εirη
Σtολtο
γnΓ-llημεiιυαη
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1.3.1 Δεiκτεg - Δρoμεig

oι δεiκτε5 καl oι δρoμεi5 ε(ναl μικρd γραφIκd αντrκεfμεvα τα oτroiα δεβoυν τo οημεio

τroυ Θα τrροrγματoτrorηθε( η ετ16μενη ετrικotνιυνiα τoυ 1ρηoτη με τo ο6oτημα'

ol δρoμεig μτroρo6v γεvικd να xωρroτo6ν oε δ6o κατηγoρiε5:

α) δρoμεfg ετrlλoγη5: τυτrtκd ρdβδol 1ρc6ματo5 η διdoτlκτα oρθoγc6νlα τroυ δεi1νoυν

oτor1ε(α τroυ θα ετrιλεγoιiν Υια vα γiνεr κdτroια εvdργεια'

β) δρoμεΓs κειμdνoυ: Χρηorμoτrolo6vται κατd την τrληκτρoλ6γηοη κεtμ6νoυ, oτ16τε καl

b.φoru .η eεoη oτην oτroiα θα εμφαvιoτεi o ετr6μενos χαραKτηρα5 πoυ Θα τrλη-

κτρoλoγηθεi'.

,Εvα5 δεiκτηg τυτrικd εiναι oυνδεδεμdνo5 με τo TroνTfκl -η με μια dλλη αντioτor1η

oυοκευη τr.1. trackbalΙ- με τηv εξη5 dννorα: 6ταv o χρησTηs κlνε(τo τrοντfκι τrdνιυ oτηv

ετrιφdνεια τoυ φυσlKo6 γραφεΓoυ, ετrtτυγxdνεταl η μετατ6τrιση τoυ δεfκτη στην εTrι-

φdvεrα εργαoiα5.

Mε τoν τρ6τro αυτ6 o χρησTηs "δεβεt" dνα τrαρdθυρo/ μlα ετrrλογ( οε dvα μενo6 ξ
κdτroιo dλλo ατ16 τα αντtκεΓμενα πoυ εμφανΓζoνται με οκoτ16 ατη αυν61εrα vα To εTrε-

ξεργαoτεi με κdτroιo τρ6τro. Σημεlc6οτε 6τι o δεiκτηg μετακrvεiται μ6νo εφ' 6ooν τo

τroντiκl βρioκεταl oε ετrαφη με μlα φυοlκ( ετrιφdνεια κατd τη μετακiνηoη τoυ'

1.3.2 Eμφdvlαη πληρoυq oθovηq

Συ1νd οτηv τrρdξη 6ταν κανεΓ5 εργdζεται με dψραφα τroυ τrερrdxoυv μlκρd οτol1εiα,

1ρiiα1u."iγlα τo 6wρoφ6 τoυ Tη μdγιoτη δυvατη dκταoη οτην oΘ6νη τoυ υτroλoγloτη.

iτo Word υπdρ1ει η'δυvατ6τητα τo παρdθυρo τoυ εψρdφoυ Vα καταλdβεl 6λη την

dκταoη τηg oΘ6νη5 εIg βdρog dλλων oτoι1εΓιυν τη5 τυτrrκ(5 δldταξη5 τη5 oΘ6νη9 τoυ

Word.

Γlα vα καταλdβεl τo τrαρdΘυρo τoυ φ6λλoυ τη μdγloτη δυνατη dκταoη oτην oΘ6νη ετrι-

λdγoυμε ατ16 τo μενoι1 Πρoβoλη (View) την επιλoγη Πληρoυ5 0Θ6νη9 (tull Screen)'

Mε την εvdργεια αυτη το dψραφo καταλαμβdνεl την τrληρη ι1κταοη τη5 oθ6vη5. Γtα τηv

ανdκτηoη .ηg 
''αλαrdg 

κατdoταoηg εiτε ξαναετrrλdγoυμε ατ16 τo μενo6 Πρoβoλη (View)

.η ,ημε,.μενη τrλdoν dνδειξη Πληρoυ5 oθ9νη5 (Full Screen) εiτε κdνoυμε κλικ ατo εlκo-

uδ,o'λo, τυτιtκd εμφαν(ζεται με την ετrιλoγη τη5 Πληρoυ5 oΘ6vη5 (Full Screen), την

Kλεiοιμo τrρoβoληg τrληρoυg oΘ6vη5 (Close FulΙ Screen) ffi. Ετr(οηg/ γlα vα ετrloτρd-

ψorμ. σTην τrρoηγo6μενη κατdoταoη, μτroρo6με απλd να τrατηooυμε τo τrληκτρo Εsc'

1.3.3 Xρηoη τoU WoΓd αn6 τo ΠληKτρoλoγlo

Σημειιοοτε 6τr μπoρεi κανεi5 να 1εlρloτεi τr5 τrεριαo6τερε5 δυvατ6τητε5 τoυ Word.καt

o#6 .o τrληκτρoλ6γro. Kdτω ατ16 oρroμdνεg μdλιoτα τrρoΟτroΘ6oε15 η εργαoiα ατ16 τo

τrληκτρoλ6γro μτroρεi να εiναt τα1ιjτερη γlα Trεπεlραμiνουg 1ρηοτεg'
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1.3.4 Παρo1η βoηθεlαg

Mlα ατ16 τlS σημαντlKd5 ευκoλiε5 τoυ τrεριβdλλovτo5 τιυν Windows/ KαΙ Toυ Word κατ'
ετrdκταoη εivαr η δυνατ6τητα τrαρo1ηg βoξΘεrα5 αxετrκd με την εργαοiα τrου ααxoλεi
ταt κανεΙ5 σε μlα δεδoμdνη oτιγμ( η για μlα δυvατ6τητα ενd5 τιαραθ6ρoυ διαλ6γoυ ι1

ακ6μα και για γεvrκη5 φ6σηS πληρoφορiεq.

o τrro γρηγoρoζ τρ6τro5 γrα τrαρo1η βοηΘεlα5 εiναr η πΓεοη τoυ πλ(κτρoυ F'l , αvτiι,cι
ετrιλdξoυμε BoηΘεrα (Ηelp) ατ16 τo μεvoιJ.

Στην καρτdλα Περrεxdμενα (Contents) με διτιλ6 κλrκ ανοιγoυμε κιiτroιo ατ16 τα κλεtοτα
βιβλiα c6oτε να δoιiμε τα τrερlεx6μενd τoυ. Στη oυνd1εια μτroρo6με με δlτrλ6 κλlι< να
ανoiξoυμε dνα ατrd τα θdματα τroυ υτrdρxoυv σΤα τrεριε16μενα. Αντioτρoφα, oυρρi
Kνωση τηg dκΘεoη5 Tcυν περΙεΧoμdνcον γivεται ετrioηg με διτrλ6 κλικ oε dνα ανoικτο
βlβλio, oτ16τε τo βlβλΓo κλεiνει κλεiνovτα5 ταυτ6xρoνα Kαl τα αντioτolxα τrερrε1dμενα.

'Εvαg dλλog τρ6τro5 τroυ γενικd εivαι τα1ιiτερo5, εivαl vα κdvoυμε κλικ οτην καρτdλα
Αναζητηoη Kαl σTo τrλαioto κεtμ6νoυ τroυ τrρoκ6πτεt τo Word μα9 τrρoτρdτrεl να εtοd-

γoυμε την λdξη κλεlδΓ για την oτroiα ετrlθυμoιiμε βoηΘεrα. Mε κλfκ οτo κoυμτri Λioτα
Θεμdτων, εμφανΙζovταI τα αxετrκd λημματα (Τopics) με τη λdξη τroυ αvαζητo6με, ενci-l

με κλIκ oτo κoυμτri Εμφdvloη, Θα εμφανιοτεi τo κεiμενo βoηθεια5 oε μoρφ( υτrερκειμd-
νoυ (hypertext), με τιg ετrεξηγηoεΙs Kαl τl5 δυνατdg ετrιλoγd5 τroυ αφoρoιjν τη λdξη κλεr-
δi (ΣΧ4μα 1.3).
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Avτιγριlφi1 εlκδvοq
αno πρoγραμμα
Yρ0φlκι|Jv σε.ενιΙ
κoUμnl γραμμηζ
εργαλεiιυv il εvτολftq
μεvoi
Γlo ιο ιΙΞτΞ μlο xοl]ορd
:rrc'lυ, ο lτι;ρ ) 4 τε iν :

}l'i!ffi,"" i1:r τo iiιo
μi,rιli,lg με τr1ι ε ιliι,o τοu
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ΣΧ. 1.3. Παρoxn βonΘειαζ μεσω τnζ Kαρτεnαζ Avαζriτnσn
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, --,oJ εντoτrlστεi' η λ6ξη, με ατrλ6 κλlκ o xρηοτηg μτroρεi να ετrlλdξεl ατ16 τo κdτιo τrλαi
' o τo θdμα που τoν ενδlαφdρεl. Γlα τιαρdδειγμα, doτcυ 6τl ετrlλdγoυμε τo Θ6μα

ΞπεξεργαoΓα εlκ6vαg" (Edit a picture).

Σtηv περiπτωση που dvα,θθμα,,δσV,ανα$dpδται kαθdλδυ,ffi.βΦθiια,του,,\tYfij,πpo1
σΠαθηστεvακαvεtεαvαζηηημεκαποιααλληαxετtκηλ6ξη

\ι, o 1ρηοτη5 δεν ετrιΘυμεi να ειο&γει κdτrolα ουγκεκρrμdvη λdξη τrρoκεlμdνoυ να τrdρει

'lπευΘεi'αS βoηΘεrα, μτroρεf μdοιυ τη5 κdΘετη5 γραμμηs κ6λlοη5 vα αvατρdξεl μdoα oτα
τεριε16μενα τη5 βo(θειαs, dιυS 6τoυ εντoτriοεr τo θdμα Τtoυ Tov ενδlαφdρεl.

-τα κεiμεvα βoηθεiα5 υτrdρ1oυv υτrερ-oυνδdοεrg (hyperlinks) οl oπoiεg μα5 oδηγoιiv oε
κατrorε5 dλλε5 oελiδε5. ol o6νδεoμoι εiναr λdξεlg η φρdoεl5 τιoυ εμφανfζovταl με δIα-

φoρετrκ6 Χρ6μα καt εiναt υτΓoγραμμΙσμ6vqι. Αν μετακlvηooυμε τo δεiκτη τoυ τrovτlκloιj
πdνιυ oε αυτd5, o δεiκτη5 Θα μετατρατrεi oε αx4μα 1ερro6. Kdνoντα5 κλlκ εμφανiζεταl
αλλo ετrεξηγηματικ6 κεiμενo / oρroμ65 ( oδηγoι_iμασTε σTη oελδα τΓoυ TrαραTrdμτrει o
o6νδεoμo5 (Σxημα 1.a).
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ΣΧ. 1-4- Εμφαvιon εnεξn\/nματιΚoa κειμ€voυ βonΘειαζ (tooΙbar)

Ετrrτrλdov, οτo μεvoιi BoηΘεια5, υτιdρ1εr η ετrιλoγη Tl εiναr (What's this) (τrληκτρo oυντ6-

μευσηs Shift+ Fl ), με τηv oτroiα μτroρoιiμε vα τrdρoυμε τrληρoφoρiε5 γrα κdθε dvα εργα-
λεio τoυ Word ξε1αlρloτd, κdvoντα5 κλικ oτo ετrlΘυμητ6 εlκoνiδto.

.ξ?, Mτroρo6με ετrΓαηg να τrdρoυμε κεΓμενo βoηΘεiα5 με τη βo(θεlα Toυ εργαλεioυ Ηe|p

απ6 τη Bαοrκη εργαλεlοθηκη (Standard Τoolbar).
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ι1nοu θii:τε vο εlooγjγ:τε
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ffi 3Ο Ev6τητα 3: Εnεξεργαoiα Kεrμε,.:_

1.3.5 Boηθoq τoυ office (office Assistant)
Eνα τroλ6 χαραKτηριστικ6 εργαλεΓo βo(θεια5 τoυ office, τo oπoio δεν d1εr αvαφε.':
dω5 τc6ρα εΓναl o 8oηΘ69 τoυ office (office Αssistant). o βoηΘ65 αυτ65 ατroτελεi .

αντικεiμενo η dναv dνΘρtoτro (κατd τrερiτrτωση) καl εξυτrηρετε( oτην ετroτrτεiα -..
κινηoεα:ν τoυ 1ρηoτη τη oτlγμη τη5 τrληκτρoλ6γηοη5 ατrλo6 κεlμdνoυ η 6ταv εκε ,

εκτελεi κdτrorε5 εvτoλdg oτo Word καl 6ταv αυτ6 κρfvεr oκ6τrιμo, τrαρεμβαiνεl στΙl\' -
Χoυσα ενdργεlα τoυ 1ρξoτη καl τoυ υτroδεlκv6εl (αvdλoγα με Tηv τrερΓπτιυoη), €\,Cl].:

κτlκo6g η τrlo γρ(γoρoυ5 τρ6τrου5 για να εκτελεoτεΙ η iδια ενdργεrα.

H βoηΘεια τιoυ παρd1ει o Βoηθ65 τoυ Office dμιυ5 δεν oταματdεl εδιδ. o χρηoτηs i--
ρεi vα τov καλdoει ανd τrdοα στιγμη/ και μdoιυ δlαλ6γωv (interactive), o 1ρηοτl:
εντoτriοεl αυτ6 πoυ θdλει ( να μdθεl τrερloo6τερα αxετlκd με κdτroto θdμα. H δlαc '
τoυ βoηΘo6 τoυ office με τα 6oα εiτrαμε dιυ5 τc6ρα, εivαt 6τr η 6λη δlαδικασi'α αrτ,'. _

τιiρα dvαν τrεριoο6τερo ενδιαφdρo καl δrαoκεδαoτικ6 τρ6τrο.

o 8oηθ65 τoυ Office, ενεργοπoιεΙται εξ' oρrαμoιi με τo τrdτημα τoυ τrληκτρoυ F1. . _ 
_

φυαικd μτroρεf vα αλλdξει, τo TrωS θα τo δoιiμε oτη oυvd1εια.

Αν τrατηooυμε τo τrληκτρo Fl , θα εμφαvIoτεio Βoηθ65 τoυ office (ΣΧημα 1.5.). T'-

oρloμorj αx4μα εiναt o oυνδετηρα5, αλλd αυτ6 μτroρεi τroλ6 ε6κoλα να αλλdξεr.
fiiτll*tξ*+iιtl!fl!:Ξj!ttiiΞ iftτsjγ:e.*:fl1195i:$.lTliEtltΞξfli|iγε$ffif}Ψ:*:{txif1:::tgis,$ff*EEf13}xftE:}?-{Ξf;i
{i5F"Υ1.:i: i*;.i.ιr] r'; j;::*]:].,ι 1ι;i;;i;;;L-'Ξ:ωi rω:iiijjl}i{1*i;i(":**:$;;naι;;;**t*i;i*ιΦΙ4.iξiirιΦ1:.8i;Φ-ΞJgJ-Ξi
,ε,19;.ε,c1e';:|Tf_:t*.,r*'*.,i;il. 

";1,:.r]:;"i. γφ"-ei1s- ........,,_-... . .

1L]ιaΗ €ι_ζi.-: ,. ,iE3a ΞlΞ::+r-. . :rΞj.:iευοrt ..in',λl.*ρ".u,, .": lο : : g j' υ ;η;;#=;= =ii=;;=,.=:FiΠ];&.,]

Tι θiλετε γα καγετε
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Σx. 1.5. o BonΘ6ζ τoυ offΙce

Στην ερc6τηοη "Τl θdλετε να κdvετε;" (What would you Ιike to do ?), o 1ρηoτηg μπ.
απλd λdγIα να τrερlγρdψεl την ενdργεlα Τtoυ κdvεl και να τιατξoεr5 Αναζητηoη (Se:-

Διαφoρετlκd μτroρεiνα τrατηoεl τo τrληκτρo Ετrιλoγd5 (options) με τo oτroio εμc_ -

ταl dνα τrλαiolo διαλ6γoυ με τηv καρτdλα Ετrιλoγd5 (options) εvεργoτroιημdνη, ατ
o 1ρ(oτη5 d1ει τη δυνατ6τητα να oρiοει δldφoρε5 παραμdτρoυs πoυ αφoρc _

καλιiτερη καl τrlo ατroτελεoματlκη λεlτoυργiα τoυ.
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Mε δεξι6 κλικ τrdν<,: σTo 8oηθ6 Toυ office, εμφαviζεται dνα μενo6 ουντ6μευοη5.

oι ετrrλογd5 τoυ μενoιi αυToιj εΓναl or εξη5:

. Ατ16κρυΨιl 8oηΘo6 (Ηide), με Tην oτroiα τo τrαρdΘυρo Toυ

8oηΘo6 τoυ office κλεiνεr

. Ετrιλoγ65 (options), εμφανiζεταr τo τrαρdΘυρo με Tls ετrιλoγ65

βoηΘo6 τoυ office.

. Ετrrλoγιl BoηΘo6 (Choose Αssistant), με Tηv oτroΓα εμφανiζεται τo τrαρdθυρo τoυ

o-1ηματo5 1.6, με την καρτdλα Συλλoγη (Gallery) ενεργoτroιημdvη. Ατ16 τηv καρτdλλα

αυτη, μτroρoιiμε να α}ιλdξoυμε τo 8oηθ6 τoυ Office, Kαl vα oρiοουμε dνα vdo 8oηθ6.

Mε oυνε16μενα κλlκ oτo τrληκτρo Ετr6μεvo, μπoρo6με να δo6με με τη οεlρd 6λoυ5

τoυ5 διαθdolμoυg βoηθoιig τoυ office. Mε κλlκ oτo oK ετrικυρι6voυμε τo vdo 8oηθ6,

ενοr αvτ(Θετα με κλlκ σTo ΑKυρo (Cancel) ακυρc6νoυμε τη λεrτουργiα Ετrιλoγη 8oηΘo6
(Choose Αssistant).

Ι{J/iλογη

tηεoε,ei'τt γο περδαπ οηδ τov iγο k'ηtr πον;εnδμεγο μj π κωιrrpο "<Πεοr1iοuuttio'iα
"Εnδμi.,iιl:;', t)τε'i ιnrΜξt.τa βοηθο, κοvτε κ)ν(:rrο κυυun; οι, ,;1,,,. , .,, . , ,

Γεtο ααζ, Ι,']nορir vo οοζ βοηEilιτω cΓηi ερTtrσi0
σοζ mυυ κLl|]ερνtrΧιιροj

&nδrρ,:Φη ,, ,
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tlvο1lο: Η Ιδr,φυi'ο

Τc, β:οiι πc lr1Φu!οι εργοξτοι με τr1τ *:cΦ*
τc'υ φι:τc'<. )ρηΦlδrυ,ηο-rε η Δυvομη η< π;iψηζ
πlζ γο γo .ξJr.rιuoμη*o iρδvο kεr;vipγεlε, .
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ΣX. 1.6. Η καρτ€flfrα ΣUflnovfi εvερYoΠoιnμενn

ο KiνηoΠ (Αnimate), η ιjτrαρξη Toυ oτΙoroυ d1εl 1αρακτηρα καΘαρd ι]-lυ1crγωγlκ6,

ατr'6τroυ μTroρo6με vα δoιjμε 6λε9 τr5 κrνηoεr5 τroυ μτroρεi να κdνει o 8oηθ65 τoυ

crtice oε τυ1αΓα oεIρd.
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Aoκηclεlg
1. Πι65 ανoiγεI 6vα dψραφo τoυ Word ;

2. Πolo5 o oυντoμ6τερo5 τρ6τro5:
a. 'oταv dxεl xρηoιμoτrolηΘεΓ τrρ6αφατα
b. Σε κdΘε dλλη τrερiτrτωoη

3. ΕμφαvΓoτε τη βοηθεlα ατo Word. Mε τroroυg τρ6τroυ9 μτroρεΙτε vα τrληρoφoρηΘεiτε
τo θdμα Troυ σαS εvδιαφdρεI;

4. Tι ετrιτυγ1dνoυμε με την τr(εοη τoυ τrληκτρoυ F5; Mε τroι6ν dλλoν τρ6τιo μτroροιJμ:
vα τrετυxoυμε τo lδro;

5. Ατ16 τηv oΘ6νη τroυ φαΙνεταΙ/ να oυμτrληρι6oετε τlS oνoμαoiεg τιυv ετlκετrilv τn:
βαolκηg oθ6vη5 τoυ Word.

.*.tΞ o,
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