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Σκοπός Η γνώση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών είναι, κατά 

γενική οµολογία, απαραίτητη και αναγκαία για όλους τους 

εκπαιδευτικούς. Στο µάθηµα  αυτό θα έρθετε σε µια πρώτη 

επαφή µε τις Νέες Τεχνολογίες και τη χρήση τους στη 

Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό. Θα κατανοήσετε 

στοιχειώδεις έννοιες, όπως δεδοµένα και πληροφορίες, 

αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή, υλικό και 

λογισµικό, εφαρµογές των υπολογιστών. Θα γνωρίσετε τη 

δοµή και τη λειτουργία ενός υπολογιστή και θα 

εξοικειωθείτε µε τη διαχείριση φακέλων και αρχείων. Θα 

αποκτήσετε δεξιότητες στη χρήση των βασικών 

περιφερειακών συσκευών, όπως το πληκτρολόγιο, το 

ποντίκι, ο εκτυπωτής, ο σαρωτής κτλ.. 

Προσδοκώµενα 

Αποτελέσµατα 

Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο θα µπορείτε 

καλύτερα να : 

• αναφέρετε τις διάφορες Νέες Τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούνται στη Φυσική Αγωγή και στον 

Αθλητισµό  

• περιγράψτε, για κάθε µια από αυτές τις 

Τεχνολογίες, τις δυνατότητες που παρέχει στη 

Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισµό 

• επεξηγείτε τις έννοιες «πληροφορία» και 

«δεδοµένο»   

• να περιγράφετε τα κύρια µέρη ενός υπολογιστή 

καθώς και το ρόλο τους στη λειτουργία του και τις 

κυριότερες συσκευές εισόδου, εξόδου και 

αποθήκευσης του υπολογιστή 

• να διακρίνετε το ρόλο του λογισµικού συστήµατος 

και το ρόλο του λογισµικού εφαρµογών 

• να διαχειρίζεστε φακέλους και αρχεία 

• να συµπιέζεται και αποσυµπιέζεται αρχεία  



Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 3

                         

Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό 
 

Στη σηµερινή εποχή αναπτύσσεται πολλή συζήτηση για την 

Κοινωνίας της Πληροφορίας και ιδιαίτερα για τις 

δυνατότητες που αυτή προσφέρει στη ζωή µας. Ο όρος 

Κοινωνία της Πληροφορίας σκιαγραφεί τον τρόπο µε τον 

οποίο διαµορφώνεται η σύγχρονη κοινωνία, καθώς 

εµποτίζεται διαρκώς από τις Νέες Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας χρησιµοποιώντας και 

αξιοποιώντας τις µε όλο και πιο έντονο ρυθµό σε όλο το 

φάσµα της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

 

Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι Νέες Τεχνολογίες που παίζουν 

τόσο σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της κοινωνίας µας; 

Σύµφωνα µε τους Μηλιώνη και Μπαλτά (2001, σελ 346), 

«µε τον όρο Νέες Τεχνολογίες εννοούµε εκείνες που 

βασίζονται στις εφαρµογές των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και στις προηγµένες υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών. ∆εν είναι µαζικά Μέσα Επικοινωνίας µε 

την παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά αφορούν κυρίως 

στην αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδοµένων, την 

τηλεπικοινωνιακή µετάδοση των πληροφοριών και την 

αρχειοθέτησή τους σε ηλεκτρονική µορφή». 

 

 

Ένας από τους χώρους στους οποίους έχουν διεισδύσει οι 

Νέες Τεχνολογίες είναι και αυτός της εκπαίδευσης, στον 

οποίο εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές έρευνες φαίνεται να 

δείχνουν ότι η σωστή εφαρµογή τους θα εξυπηρετήσει σε 

µεγάλο βαθµό τους στόχους της εκπαίδευσης 

(Σβολόπουλος, 2002). Οι εξελίξεις στον τοµέα των Νέων 

τεχνολογιών επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη ζωή µας 

αλλά και το εκπαιδευτικό µας έργο ως καθηγητές Φυσικής 

Αγωγής (Martens, 1997). Η κυριότερη έκφραση των Νέων 

Τεχνολογιών είναι τα υπολογιστικά συστήµατα. Από την  
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δεκαετία του ’80 η ευρεία κυκλοφορία και η εύκολη 

απόκτηση προσωπικού υπολογιστή ουσιαστικά έδωσε µια 

διαφορετική ώθηση σε πολλούς κλάδους της εκπαίδευσης. 

∆υστυχώς, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής αρχικά έδειξαν 

να µην εκµεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες που 

παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες (Raz-Lieberman, & 

Lieberman, 1992) αν και αργότερα κατεγράφη ότι τις 

θεωρούν σηµαντικές στη δουλειά τους (Martens, 1997; 

Αντωνίου, Σίσκος και Φαρµάκης, 2001).

 

Πιθανόν αυτό να οφείλεται στην ελλιπή ενηµέρωση των 

καθηγητών Φυσικής Αγωγής  για τις δυνατότητες που 

παρέχουν τα νέα εργαλεία και οι εφαρµογές τους. Η Φυσική 

Αγωγή, που ως µάθηµα ασχολείται µε  τη φυσική 

δραστηριότητα και την κίνηση, είναι µια περιοχή όπου οι 

Νέες Τεχνολογίες µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο 

(Silverman, 1997). Οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να 

επηρεάσουν θετικά το περιβάλλον µάθησης (Coelho, 1999) 

βοηθώντας  τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής να παρέχουν 

περισσότερες και ποιοτικότερες εµπειρίες µάθησης και τους 

µαθητές να επιτύχουν τους στόχους του µαθήµατος της 

Φυσικής Αγωγής (Lambdin, 1995). Βέβαια, για να 

επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει η χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

να βρίσκεται σε αρµονία µε τις παιδαγωγικές αρχές και 

τους σκοπούς της Φυσικής Αγωγής (Rintala, 1998). Το 

ερώτηµα είναι πώς µπορούµε να συνδυάσουµε τις Νέες 

Τεχνολογίες µε τη Φυσική Αγωγή;  Για να δώσουµε µια 

καλά θεµελιωµένη απάντηση στο ερώτηµα αυτό θα πρέπει 

να γνωρίζουµε τον καθορισµό των νέων τεχνολογιών και 

της χρήσης που έχει για τη Φυσική Αγωγή (Damme, 2002). 

  

Οι Νέες Τεχνολογίες δεν περιορίζονται µόνο στη χρήση 

των υπολογιστών αλλά περιλαµβάνουν µια ποικιλία υλικών 

και λογισµικών. Παλαιότερα υπήρχε ο διαχωρισµός των 
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εφαρµογών που στηριζόταν στους υπολογιστές και σε 

άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (Silverman, 1997), αλλά µε 

την ανάπτυξη των ψηφιακών συσκευών όλες πλέον οι 

συσκευές ενσωµατώνονται ή συνεργάζονται µε τις Νέες 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Οι 

ακόλουθες τεχνολογίες πρέπει να εξεταστούν ως προς  τη 

χρήση τους στη Φυσική Αγωγή για τον προγραµµατισµό, 

την διαχείριση της τάξης, τη διδασκαλία, την διοικητική 

υποστήριξη και επαγγελµατική ανάπτυξη των διδασκόντων  

(δια βίου εκπαίδευση):   

 Internet (∆ιαδίκτυο) - ένα παγκόσµιο δίκτυο που 

παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας, διαµοιρασµού 

ιδεών και πρόσβασης σε πηγές και πληροφορίες 

από όλη την υδρόγειο.   

 Intranet (Τοπικό ∆ίκτυο) – παρόµοιο µε το 

∆ιαδίκτυο, αλλά µε επικοινωνία και διαµοιρασµό 

των πληροφοριών µέσα από ένα σχολείο ή µια 

οργάνωση.  

 Γενικό λογισµικό - τα πιο κοινά (γνωστά) 

προγράµµατα είναι οι επεξεργαστές κειµένου (word 

processors), τα λογιστικά φύλλα (spreadsheet) και 

οι βάσεις δεδοµένων (databases).   

 Λογισµικό παρουσίασης (π.χ. το Microsoft 

PowerPoint) - λογισµικό που παρουσιάζει τις 

πληροφορίες µε τη µορφή  διαφανειών (slides)  

 CD/DV-ROM – Οι πληροφορίες αναπαράγονται 

και παρουσιάζονται µε τη µορφή κειµένου και 

εικόνων µε ήχο και βίντεο µέσα από το 

συγκεκριµένο αποθηκευτικό µέσο στον υπολογιστή 

ή το αντίστοιχο σύστηµα αναπαραγωγής.    

 Όργανα ελέγχου της καρδιακής συχνότητας 

(ρολόγια χεριού) - συνήθως µοιάζει µε ένα λουρί 

που εγκαθίσταται γύρω από το στήθος και περιέχει 

µια συσκευή ασύρµατης επικοινωνίας για να  
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διαβιβάσει τον κτύπο της καρδιάς στο όργανο      

ελέγχου (ρολόι χεριού).   

 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή  - οι φωτογραφίες 

που λαµβάνονται αποθηκεύονται στη µνήµη του 

υπολογιστή και όχι σε φιλµ όπως σε µια 

συνηθισµένη φωτογραφική µηχανή.  Με αυτό τον 

τρόπο αποθήκευσης µπορούν να επιδειχθούν οι 

φωτογραφίες άµεσα στην οθόνη του υπολογιστή ή 

να επεξεργασθούν µε τη βοήθεια κατάλληλων 

λογισµικών προγραµµάτων επεξεργασίας 

γραφικών. 

 Ψηφιακή Βιντεοκάµερα - µια βιντεοκάµερα που 

µπορεί να συνδεθεί και µε τον υπολογιστή. Οι 

ταινίες βίντεο (σειρά κινούµενων εικόνων) ή ακόµα 

οι φωτογραφίες (ακίνητες εικόνες) µπορούν να 

αποθηκευτούν σε αντίστοιχης χωρητικότητας 

αποθηκευτικό µέσο του υπολογιστή, να 

επεξεργασθούν µε το κατάλληλο λογισµικό και να 

εκδοθούν (διαµοιραστούν ψηφιακά ή αναλογικά).   

 Συσκευές καταγραφής και επεξεργασίας 

δεδοµένων  - οι πληροφορίες µπορούν να 

αποθηκευτούν σε µια βάση δεδοµένων.   

 Εκδοτικό σύστηµα – δυνατότητα παραγωγής ενός 

περιοδικού, µιας εφηµερίδας, µικρού βιβλίου, κ.α. 

µέσω της χρήσης ενός µικρού υπολογιστή.  (Hall & 

Leigh, 2001). 

  

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν ένα µεγάλο φάσµα προγραµµάτων 

λογισµικού για να κάνουν το καθηµερινό τους έργο πιο 

αποτελεσµατικό. Οι επεξεργαστές κειµένου µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία σχεδίων µαθηµάτων, 

εγγράφων για τον πίνακα ανακοινώσεων, πρωτοκόλλων 

κανόνων συµπεριφοράς και διαχείρισης τάξης, επιστολών 
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προς στους γονείς, φύλλων  εργασιών, καταγραφής και 

αξιολόγησης των µαθητών κ.α. (Becta, 2004). Η 

αποθήκευση όλων αυτών στο δίσκο του υπολογιστή δίνει 

τη δυνατότητα στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής αφενός µεν 

να τα µοιράζεται µε άλλους συναδέλφους τους αφετέρου δε 

να τα χρησιµοποιεί και να τα µετατρέπει µε ευκολία για 

τους δικούς του σκοπούς (Silverman, 1997). Τα λογιστικά 

φύλλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή 

και αποθήκευση βαθµολογιών τριµήνων, εξαγωγή 

αποτελεσµάτων βαθµολογίας έτους, καταγραφή αθλητικού 

υλικού, καταγραφή της συµµετοχής των µαθητών ενώ οι 

βάσεις δεδοµένων να χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή 

ατοµικών στοιχείων και πληροφοριών των µαθητών (Becta, 

2004). Τέλος  τα λογισµικά παρουσιάσεων (Microsoft 

PowerPoint, Hyperstudio, κ.α.) για τον σχεδιασµό και 

ανάπτυξη πολυµεσικών σχεδίων µαθήµατος ( Multimedia 

Lesson Plans) καθώς και πολυµεσικών σχεδίων εργασίας 

(Multimedia Projects) από τους µαθητές (Mohnsen, 

Chestnutt, & Burke, 1997). 

 

Το µεγαλύτερο εµπόδιο στη χρήση των υπολογιστών στο 

χώρο της άθλησης ήταν η δυσκολία καταγραφής των 

δεδοµένων στον αγωνιστικό χώρο και η µετέπειτα 

µεταφορά τους για επεξεργασία στον υπολογιστή. Αυτό 

όµως δεν αποτελεί πλέον πρόβληµα µε τη χρήση των 

φορητών υπολογιστών αλλά και µε την ύπαρξη συσκευών 

Personal Digital Assistant (PDA) που χρησιµοποιούνται για  

την καταγραφή δεδοµένων στην παλάµη του χεριού µας 

(Mohnsen & Schiemer, 1997). Με τις συσκευές αυτές 

δίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής να 

καταγράφουν µε ένα άγγιγµα του ειδικού στυλό όλα τα 

στοιχεία, βαθµούς και αποτελέσµατα των τεστ στο χώρο 

του µαθήµατος και αργότερα να µεταφέρουν τα δεδοµένα 

διαµέσου ενός καλωδίου στον προσωπικό τους υπολογιστή 

(Hinson, 1996).  
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Στον τοµέα της αξιολόγησης των µαθητών και ειδικότερα 

της συστηµατικής παρατήρησης οι συσκευές PDA 

εφοδιασµένες µε κατάλληλο λογισµικό  αποτελούν ένα 

ισχυρό εργαλείο στα χέρια του καθηγητή Φυσικής Αγωγής 

(Juniu, 2002) ενισχύοντας  την αποδοτικότητα και τον 

επαγγελµατισµό του και προσφέροντας τη δυνατότητα της 

εξαγωγής πληροφοριών στο Excel και στο SPSS για τη 

στατιστική ανάλυση τους (Ernst, 2000).  

 

Η ψηφιακή βιντεοκάµερα µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο 

για την ανάλυση και βελτίωση της απόδοσης των µαθητών 

όσο και για την αξιολόγησή τους. Η ανάλυση, βελτίωση και 

αξιολόγηση της απόδοσης µπορεί να γίνει από τον 

καθηγητή αλλά και από τον µαθητή (Hall & Leigh, 2001). 

Μπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές να δηµιουργήσουν 

ένα ηλεκτρονικό portfolio (Mohnsen,1997) κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους που να δείχνει την πρόοδο του 

µαθητή και το οποίο στο τέλος µπορεί να εγγραφεί σε 

σύµπυκτο δίσκο (CD). Το portfolio µπορεί να περιέχει 

µικρά κοµµάτια βίντεο από εκτελέσεις του µαθητή µε 

σχόλια και ανάλυση, αναφορές από σκορ σε δοκιµασίες 

φυσικής κατάστασης και  δεξιοτήτων, εργασίες που του 

έχουν ανατεθεί κ.α. (Silverman, 1997; Mendon, & Van 

Blom, 1999).   

 

Η ενίσχυση στη διαδικασία της διδασκαλίας αναφέρεται 

στην αλληλεπίδραση των µαθητών µε τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές ή µε τις συσκευές µε σκοπό την υποβοήθηση 

της διαδικασίας µάθησης. Συσκευές που δίνουν 

ανατροφοδότηση της καρδιακής συχνότητας, αναλυτές της 

σύστασης του σώµατος και ηλεκτρονικές συσκευές που 

µετρούν την πίεση του αίµατος µπορούν να βοηθήσουν 

στην διδασκαλία θεµάτων στη Φυσική Αγωγή (Strand & 

Reeder, 1993; Strand & Mathesius, 1995). Αποκορύφωµά 
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της αποτελεί η χρήση του υπολογιστή και κατάλληλων 

εκπαιδευτικών εφαρµογών ως βοήθηµα ή µέσο διδασκαλίας 

(Computer Assisted Instruction) γνωστικών αντικειµένων 

στη Φυσική Αγωγή (Mohnsen, 2004). Τα 

αλληλεπιδραστικά πολυµέσα αποτελούν τη σηµαντικότερη 

εφαρµογή στη διδασκαλία µε την βοήθεια υπολογιστή 

(Multimedia Computer Assisted Instruction).  

 

Ακόµα η ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας µε 

υπολογιστές έχει φέρει πολλά οφέλη και στο χώρο της 

Φυσικής Αγωγής, αφού καθηγητές από διαφορετικά 

σχολεία µπορούν µε τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, των ασύγχρονων και σύγχρονων 

συζητήσεων να επικοινωνούν και να µοιράζονται 

πληροφορίες σχετικές µε  µεθόδους διδασκαλίας, ηµερήσια 

πλάνα µαθηµάτων και φύλλα εργασίας των µαθητών  

(Haggerty, 1997; Finkenberg, 1998). 

 

 

 

 

 

Γενικές Αρχές Πληροφορικής 
 

Ο άνθρωπος στην καθηµερινή του ζωή έρχεται αντιµέτωπος 

µε διάφορα προβλήµατα και προσπαθεί να επιλύσει. Για το 

σκοπό αυτό, από την εµφάνισή του στη γη,  κατασκευάζει 

εργαλεία: για να συλλέγει αλλά κα να επεξεργάζεται 

στοιχεία, για να «αποθηκεύει» τη γνώση που αποκτά, και 

γενικά, για να νιώθει κυρίαρχος του κόσµου που τον 

περιβάλλει. Η διαδροµή που ακολουθεί ο άνθρωπος για την 

επίλυση ενός προβλήµατος είναι: η συλλογή των στοιχείων, 

η επεξεργασία αυτών και η λήψη αποφάσεων.   

 

Ας δούµε ένα παράδειγµα από τη σχολική µας ζωή. Για να 

αποφασίσουµε «ποιοι µαθητές  θα προαχθούν στο µάθηµά 

µας», πρέπει να έχουµε στη διάθεση µας κάποια στοιχεία 

(δεδοµένα: µαθητές, σκορ από τεστ κινητικών δεξιοτήτων,  
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σκορ από τεστ γνωστικών δεξιοτήτων, σκορ από την 

αξιολόγηση  δεξιοτήτων συµπεριφοράς και στάσεων, 

απουσίες δικαιολογηµένες - αδικαιολόγητες) να κάνουµε 

κάποιους υπολογισµούς – ελέγχους (επεξεργασία: έλεγχος 

υπέρβασης ορίου απουσιών, υπολογισµοί τελικών βαθιών) 

και να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα (πληροφορίες: 

Αθανασιάδης. Βουλγαράκης, Γκένιος, Οικονόµου, 

Παπίκας, Σιδεράς, .…) που εξάγουµε. 

 

∆εδοµένα (Data) είναι στοιχεία που γίνονται αντιληπτά 

από τις ανθρώπινες αισθήσεις, κωδικοποιηµένα ή όχι, 

περιγράφουν την πραγµατικότητα, και τα οποία αποτελούν 

το ακατέργαστο υλικό που βρίσκεται σε µια τυποποιηµένη 

µορφή, που η κατάλληλη επεξεργασία του από τον 

άνθρωπο ή από αυτόµατα µέσα, µας παρέχει τις 

πληροφορίες. 

 

Η επεξεργασία δεδοµένων (Data Processing) αφορά στη 

συλλογή, στην ταξινόµηση, στην καταχώρηση, στη 

µεταβολή, στην αποθήκευση, στην αναζήτηση, και στην 

ανάκτηση δεδοµένων µε ή χωρίς τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή για την παραγωγή πληροφοριών. 

 

Πληροφορία (Information) είναι η ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων που παίρνουµε από την επεξεργασία των 

δεδοµένων. Η έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφορία βοηθά 

τον άνθρωπο να παίρνει σωστές αποφάσεις και να 

αντιµετωπίζει τα διάφορα προβλήµατα. 

 

Τα παλαιότερα χρόνια η συλλογή και η επεξεργασία των 

δεδοµένων γίνονταν µε το χέρι και αργότερα µε 

χειροκίνητες µηχανές. Σήµερα, µε τον τεράστιο όγκο 

δεδοµένων που χρειάζεται να επεξεργάζεται µε µεγαλύτερη 

ταχύτητα και ακρίβεια και να αποθηκεύει ο άνθρωπος, µε 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟΣΣ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   
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 την επανάληψη τυποποιηµένων εργασιών και σύνθετων 

επεξεργασιών, οι µέθοδοι αυτοί είναι χρονοβόροι και 

αναποτελεσµατικοί.  Η δυνατότητα των υπολογιστών να 

αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται µεγάλο όγκο 

δεδοµένων µε ταχύτητα και ακρίβεια έδωσε λύση στην 

αντιµετώπιση των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου.  

Έτσι, ενώ ο υπολογιστής ξεκίνησε ως εργαλείο για 

επιστηµονικές και στρατιωτικές εφαρµογές, πέρασε στη 

συνέχεια και σε εµπορικές εφαρµογές και σήµερα πλέον 

αποτελεί εργαλείο καθηµερινής χρήσης  για τους 

περισσότερους ανθρώπους, κυρίως για την επεξεργασία και 

αποθήκευση κάθε µορφής ψηφιακών δεδοµένων. Η εξέλιξη 

των υπολογιστών και του τρόπου επεξεργασίας των 

δεδοµένων συµβαδίζει µε την εξέλιξη της Πληροφορικής. 

 

Πληροφορική (Information Science & Technology) είναι η 

επιστήµη που ασχολείται µε την έρευνα, συλλογή, 

αποθήκευση, επεξεργασία και µετάδοση των πληροφοριών.  

Βασικό εργαλείο της επιστήµης αυτής είναι οι υπολογιστές 

στους οποίους η εισαγωγή, η επεξεργασία των δεδοµένων 

και η έξοδος των πληροφοριών γίνεται συνήθως µε την 

παρέµβαση του χρήστη.   

 

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι ένα σύνολο από 

ηλεκτρονικά µηχανήµατα (Hardware), η λειτουργία των 

οποίων καθορίζεται από ένα σύνολο προγραµµάτων 

(Software). Μπορεί να δεχτεί δεδοµένα µε κατάλληλη 

µορφή από διάφορα µέσα (πληκτρολόγιο, σκληρό δίσκο, 

δισκέτα κ.α), να τα επεξεργαστεί την ίδια στιγµή ή και να 

τα αποθηκεύει για µελλοντική επεξεργασία. 

H
/Y

 

 

+ 
 Υ
Λ
ΙΚ

Ο
 

 

Λ
Ο
ΓΙ
ΣΜ

ΙΚ
Ο

 

 



Παναγιώτης Αντωνίου – Απόστολος Σίσκος 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 12

Οι βασικές κατηγορίες που συναντάµε σήµερα είναι :  

1. Μικρο-υπολογιστές (microcomputers) 

 χαµηλού κόστους Η/Υ που προορίζονται για 

προσωπική χρήση (PCs), 

 Υπολογιστές γραφείου (desktop computers) 

 Φορητοί Υπολογιστές (portable computers) 

 Υπολογιστές Παλάµης (palmtop computers) 

2. Σταθµοί εργασίας (workstations):    

ισχυροί προσωπικοί υπολογιστές, κατάλληλοι για 

απαιτητικές εφαρµογές (π.χ. αρχιτεκτονική 

σχεδίαση) 

3. Μίνι υπολογιστές (mini computers):    

10-100 χρήστες 

4. Mainframes: 

 κατάλληλοι για πανεπιστήµια και µεγάλους 

οργανισµούς, χιλιάδες χρήστες, καλή διαχείριση 

µεγάλου όγκου δεδοµένων (Terra byte) 

5. Υπέρ-υπολογιστές (supercomputers):    

 πανίσχυροι, κατάλληλοι για επίλυση πολύ µεγάλων 

προβληµάτων (π.χ πρόβλεψη καιρού, εξοµοίωση 

πτήσης κλπ.).  

 

Το «Υπολογιστικό Σύστηµα» περιλαµβάνει τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές που 

είναι συνδεδεµένες µαζί του, το λογισµικό που 

χρησιµοποιείται, τις διαδικασίες λειτουργίας τους καθώς 

και τον χρήστη του υπολογιστή. 

 

Το υλικό (hardware) αποτελείται από το σύνολο των 

ηλεκτρικών τµηµάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό 

σύστηµα (ηλεκτρονικά κυκλώµατα, οθόνες, πληκτρολόγια, 

κ.α.) δηλαδή οτιδήποτε έχει µια φυσική – υλική υπόσταση 

σε ένα σύστηµα.  Το βασικά στοιχεία του υλικού µέρους 

του υπολογιστή είναι η Μητρική πλακέτα (Motherboard), η 



Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 13

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
Κ.Μ.Ε. 

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Επεξεργαστής), η 

κεντρική Μνήµη (RAM & ROM-BIOS), οι µονάδες 

Εισόδου-Εξόδου (πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη) οι 

περιφερειακές µονάδες µνήµης (σκληρός δίσκος, δισκέτα, 

CD-ROM), ο εκτυπωτής, ο σαρωτής, το modem και άλλα. 

 

 
Ο Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 

(Κ.Μ.Ε) είναι το πιο σηµαντικό «ολοκληρωµένο» κύκλωµα 

(τσιπ) του υπολογιστή, που αναλαµβάνει σε κάθε εφαρµογή 

την επεξεργασία των πληροφοριών και ελέγχει και 

συντονίζει όλες τις άλλες µονάδες. Αποτελεί την «καρδιά» 

του υπολογιστή και βρίσκεται «καρφωµένος» επάνω σε µια 

εξίσου σηµαντική πλακέτα, που λέγεται µητρική κάρτα 

(Motherboard). Η Κ.Μ.Ε είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και 

συντονισµό του κεντρικού και περιφερειακού µέρους, ώστε 

να συνεργάζονται αρµονικά για την εκτέλεση των εντολών 

που είναι κατοχυρωµένες στην κεντρική µνήµη. Ανακαλεί 

τις εντολές από την κύρια µνήµη, τις αποκωδικοποιεί  και 

τις εκτελεί ακολουθιακά  τη µια µετά την άλλη. 

Αποκαλούµε εντολές τον κώδικα ενός προγράµµατος. Σε 

αυτές περιλαµβάνονται επίσης τα συνεχή  µηνύµατα που 

στέλνουµε στον υπολογιστή  µέσω του "ποντικιού" και του 

πληκτρολογίου. Τα µηνύµατα αυτά αφορούν εντολές για 

εκτύπωση, αποθήκευση ή άνοιγµα ενός αρχείου, κτλ. Η  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΜΝΗΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΝΗΜΗ 
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Κ.Π.Ε δέχεται τα δεδοµένα από τις µονάδες εισόδου και 

στέλνει τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας τους στις 

µονάδες εξόδου µέσω των ∆ιαύλων επικοινωνίας (Buses).  

Ένας επεξεργαστής χαρακτηρίζεται από :  

 Τη γενιά του ( Pentium, Pentium MMX, Pentium II, 

III, IV, AMD Athlon ).  

 Τη συχνότητα λειτουργίας του δηλαδή το ρυθµό 

(παλµοί ανά δευτερόλεπτο) µε τον οποίο 

εκτελούνται οι λειτουργίες του υπολογιστή (4.77, 8, 

16, 32, 48, 64, 133, 256, 400, 500, 733, 800, 1.000, 

1.500, 1.700, 2.000,,2.600, 2.800, 3.200, 3.400) 

Mhz.  

 Τη δυνατότητα επεξεργασίας, η οποία εξαρτάται 

από το µέγιστο αριθµό των bits που µπορεί να 

επεξεργαστεί ταυτόχρονα. 

 

Το µέρος που αποθηκεύονται οι πληροφορίες ονοµάζεται 

Μνήµη και χωρίζεται στην κύρια µνήµη και στην 

περιφερειακή µνήµη. Για να εκτελεστεί ένα πρόγραµµα θα 

πρέπει οι εντολές του να βρίσκονται στην κύρια µνήµη, 

που είναι το µέρος στο οποίο ο υπολογιστής κρατά τις 

πληροφορίες και τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για τη 

λειτουργία του και την επεξεργασία των δεδοµένων. 

Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση : 

 προγραµµάτων (program), δηλαδή ακολουθιών 

εντολών 

 δεδοµένων για επεξεργασία (input data) και 

 αποτελεσµάτων της εκτέλεσης των προγραµµάτων 

(output data). 

Η κύρια µνήµη είναι συνδεδεµένη απευθείας συνδεδεµένη 

µε την Κ.Μ.Ε και για το λόγο αυτό τα δεδοµένα 

διαβάζονται και αποθηκεύονται στη µνήµη µε µεγάλη 

ταχύτητα.  Η µονάδα µνήµης του υπολογιστή αποτελείται 

από ολοκληρωµένα κυκλώµατα ηµιαγωγών (chips) που 
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αποθηκεύουν δυαδικά ψηφία, δηλαδή πληροφορίες µε τη 

µορφή 0, 1. Τα είδη της κυρίας µνήµης είναι :  

 Μνήµη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access 

Memory - RAM) :  Είναι η µνήµη που µπορούµε να 

γράψουµε και να διαβάσουµε δυαδικά ψηφία (read – 

write memory). Το περιεχόµενο της µνήµης αυτής 

χάνεται όταν κλείσουµε τον υπολογιστή ή γίνει 

διακοπή της τροφοδοσίας του ρεύµατος και για αυτό 

το λόγο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µόνιµη 

αλλά για προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων και 

προγραµµάτων.  Συνηθισµένα µεγέθη µνήµης που 

συναντάµε στους σύγχρονους υπολογιστές είναι από 

τα 256 έως 1.024 MB. Όσο περισσότερη µνήµη 

RAM διαθέτει το σύστηµά σας, τόσο γρηγορότερα 

γίνεται η επεξεργασία των προγραµµάτων σας. 

 Μνήµη Μόνο για Ανάγνωση (Read Only Memory 

– ROM) :  Είναι η µνήµη που µπορούµε µόνο να 

διαβάζουµε το περιεχόµενό της και δεν µπορούµε να 

το τροποποιήσουµε. Το περιεχόµενο της µνήµης 

αυτής, που δηµιουργείται  αρχικά από τον 

κατασκευαστή, περιέχει κυρίως βοηθητικά 

προγράµµατα για την εκκίνηση του υπολογιστή που 

δεν χρειάζεται να αλλαχθούν στη συνέχεια. Το 

περιεχόµενο αυτό της ROM, σε αντίθεση µε εκείνο 

της RAM, δεν σβήνεται ούτε όταν κλείσουµε τον 

υπολογιστή.  

Η περιφερειακή µνήµη χρησιµοποιείται για τη 

µακροπρόθεσµη αποθήκευση των πληροφοριών. Οι 

πληροφορίες αποθηκεύονται στην περιφερειακή µνήµη σε 

σύνολα δεδοµένων, τα γνωστά σε όλους αρχεία (files). 

Κύρια χαρακτηριστικά της περιφερειακής µνήµης είναι :  

 ότι το περιεχόµενο της  µένει αναλλοίωτο και 

µπορούµε να το ανακαλέσουµε, όταν χρειαστεί, για 

να το συµπληρώσουµε, για να το διορθώσουµε 

κ.λ.π. 
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 η πολύ µεγάλη χωρητικότητά της 

  η εύκολη δυνατότητα επέκτασής της 

 η µικρότερη ταχύτητα (σε σχέση µε την κύρια 

µνήµη) και 

  το σχετικά χαµηλό κόστος της. 

Οι κυριότερες µονάδες περιφερειακής µνήµης είναι αυτές 

των µαγνητικών δίσκων και αυτές των οπτικών δίσκων.  

Οι µονάδες των µαγνητικών δίσκων, που χρησιµοποιούνται 

συνήθως εξ ορισµού σε έναν υπολογιστή, αποτελούνται 

από δίσκους που είναι επικαλυµµένοι µε µαγνητικό υλικό 

και περιστρέφονται γύρω από ένα κοινό άξονα. Οι 

µαγνητικοί δίσκοι χωρίζονται σε σκληρούς δίσκους και σε 

εύκαµπτες δισκέτες που χρησιµοποιούν παρόµοια 

τεχνολογία και οι διαφορές τους βρίσκονται στη 

χωρητικότητα, στην ταχύτητα ανάγνωσης - εγγραφής και 

στη δυνατότητα µεταφοράς – µετακίνησης.   

Ο σκληρός δίσκος (hard disk) είναι το πιο πλέον 

διαδεδοµένο µέσο για τη µόνιµη αποθήκευση δεδοµένων 

στους σηµερινούς υπολογιστές και συνήθως ονοµάζεται 

C:.. Αποτελείται από δύο ή περισσότερους οµοαξονικούς 

µαγνητικούς δίσκους που περιστρέφονται συγχρόνως γύρω 

από ένα κοινό άξονα. Η χωρητικότητά του ξεκίνησε να 

µετριέται σε ΜΒ ενώ σήµερα, φτάνει σε µερικές δεκάδες 

Gigabytes.  

 

Οι εύκαµπτες δισκέτες (floppy disks) είναι το κύριο µέσο 

αποθήκευσης για φύλαξη και µεταφορά µικρού όγκου 

δεδοµένων. Μέσα στο πλαστικό περίβληµα της δισκέτας 

υπάρχει ένας εύκαµπτος πλαστικός δίσκος ο οποίος είναι 

επιστρωµένος µε µαγνητικό υλικό, στον  οποίο 

αποθηκεύονται  δεδοµένα µε τον ίδιο τρόπο που 

αποθηκεύονται και στο σκληρό δίσκο. Στην πίσω όψη της 

έχει µια θυρίδα που όταν είναι ανοικτή δεν επιτρέπεται η 

αλλοίωση των περιεχοµένων της. Ο µηχανισµός εγγραφής – 
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ανάγνωσης λέγεται οδηγός δισκέτας (floppy disk drive) και 

στην τυποποίηση του υπολογιστή συµβολίζεται µε το 

γράµµα Α:. Η δισκέτα είναι αργή και χωράει πολύ λιγότερα 

από τα σύγχρονα αποθηκευτικά µέσα. Η χωρητικότητα της 

είναι : 

 1,44 ΜΒ για δισκέτες διαµέτρου 3,5 ιντσών και  

 1,2 ΜΒ για δισκέτες διαµέτρου 5,25 ιντσών. 

 

Οι µονάδες οπτικού δίσκου είναι συσκευές που 

χρησιµοποιούν ακτίνα laser  για την εγγραφή και ανάγνωση 

πληροφοριών σε µικρούς πλαστικούς άκαµπτους δίσκους 

(Compact Disk – CD).  Οι οπτικοί δίσκοι είναι πολύ 

ανθεκτικοί και έχουν διάµετρο 12 cm και πάχος 1,2 mm. Η 

ακτίνα laser αντανακλάται στο υλικό του δίσκου και 

ανιχνεύεται από ένα φακό που βρίσκεται πάνω από την 

κεφαλή ανάγνωσης. Έτσι δηµιουργείται µια ακολουθία 

ασθενών και ισχυρών φωτεινών δεσµών  και ο µηχανισµός  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ 
Όνοµα Χαρακτηριστικά 

CD – ROM 

Compact Disk 

ROM 

Μεγάλη χωρητικότητα (650 -750 ΜΒ) 

Μόνο για διάβασµα 

CD – R 

Compact Disk 

Recordable 

Γράφεται µια φορά 

∆εν διαγράφεται το περιεχόµενο 

CD-RW 

CD-Rewritable 

Μπορεί να γραφτεί, να διαγραφεί  

και να γραφτεί ξανά το περιεχόµενο 

DVD 

Digital Video 

Disk 

Πολύ µεγάλη χωρητικότητα (4,7 GB 

έως 17 GB) 

Αποθήκευση βίντεο και δεδοµένων  

DVD-R 

DVD- 

Rewritable 

Γράφεται µια φορά 

∆εν διαγράφεται το περιεχόµενο 
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ανάγνωσης επιστρέφει (ανάλογα µε την ανάκλαση) τα 

ψηφία 1 ή 0. Οι οπτικοί δίσκοι διακρίνονται σε CD-ROM, 

CD-R, CD-RW, DVD, DVD- R κ.α, ανάλογα µε το υλικό 

κατασκευής το οποίο ποικίλλει ανάλογα µε την τεχνολογία  

ανάγνωσης και εγγραφής που είναι διαφορετική σε κάθε 

κατηγορία.  

 

Περιφερειακές συσκευές είναι οι  µονάδες που έχουν ως 

έργο την επικοινωνία του χρήστη µε τον επεξεργαστή  και 

την µνήµη του υπολογιστή. Αυτές είναι οι µονάδες εισόδου 

και εξόδου καθώς και οι µονάδες της περιφερειακής µνήµης 

στις οποίες αναφερθήκαµε στις προηγούµενες 

παραγράφους. 

 

Οθόνη (screen ή display): Είναι η βασική µονάδα εξόδου 

του υπολογιστή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων µιας επεξεργασίας. Είναι 

παρόµοια µε την οθόνη της τηλεόρασης αλλά πολύ 

καλύτερη σε ευκρίνεια, καθαρότητα και γεωµετρία. 

Σήµερα, λόγω χαµηλού κόστους, είναι έγχρωµες σε κάθε 

υπολογιστή και οι κατηγορίες οθόνων που έχουν 

επικρατήσει είναι οι οθόνες καθοδικού σωλήνα (Cathode 

Ray Tube- CRT) και οι οθόνες υγρών κρυστάλλων 

(Liquid Crystal Display – LCD).  Οι διαστάσεις τους 

καθορίζονται από το µήκος της διαγώνιου που µετριέται σε 

ίντσες και τα µεγέθη τους είναι 15, 17, 19, 21 ιντσών.  

 

Πληκτρολόγιο (Keyboard) : Είναι η κύρια και πιο 

διαδεδοµένη µονάδα εισόδου του υπολογιστή. ∆ιαθέτει ένα 

σύνολο πλήκτρων για την εισαγωγή αλφαριθµητικών 

δεδοµένων αλλά και τυποποιηµένων εντολών. Με το 

πάτηµα κάθε πλήκτρου ή συνδυασµού πλήκτρων εισάγουµε 

τα δεδοµένα της εργασίας µας και δίνουµε εντολές  στον 

υπολογιστή. Χρησιµοποιείται όπως η γραφοµηχανή, αλλά 
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είναι αθόρυβο και πιο ελαφρύ και έχει περισσότερα 

πλήκτρα και λειτουργίες.  

 

Ποντίκι (Mouse): Το ποντίκι είναι µια συσκευή εισόδου 

που έχει ως σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία του 

χρήστη µε τον υπολογιστή. ∆ιευκολύνει το χρήστη να 

καταδείξει ή να επιλέξει µια λειτουργία στην οθόνη,  

θεωρείται η προέκταση του χεριού µας,  και είναι µια 

µονάδα κατάδειξης σηµείου Από το σχήµα του και από το 

καλώδιό του που έµοιαζε µε ουρά ονοµάσθηκε mouse 

(ποντίκι). Παρουσιάζεται στην οθόνη συνήθως µε τη µορφή 

µικρού βέλους, που ονοµάζεται δείκτης του ποντικιού. Η 

µετακίνηση του ποντικού έχει ως αποτέλεσµα τη 

µετακίνηση του δείκτη στην οθόνη. Το ποντίκι διαθέτει ένα 

αριθµό (δυο ή τριών ) λειτουργικών πλήκτρων τα οποία 

χρησιµεύουν, σε συνδυασµό µε την κίνηση, στην εκτέλεση 

κάποιων λειτουργιών, συνεισφέροντας στην ευχρηστία του 

υπολογιστή.   

 

Εκτυπωτής (Printer) : Ο εκτυπωτής είναι συσκευή εξόδου 

που δίνει τη δυνατότητα να αποτυπώνονται στο χαρτί τα 

δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή ή στο 

διαδίκτυο. Τυπώνει κείµενα που έχουν δηµιουργηθεί σε 

επεξεργαστές κειµένου, καθώς και διαγράµµατα και εικόνες 

που δηµιουργήθηκαν από προγράµµατα επεξεργασίας 

εικόνας. Επίσης τυπώνει αποδείξεις µε αριθµητικά 

δεδοµένα και οικονοµικές καταστάσεις που 

δηµιουργήθηκαν σε ένα λογιστικό φύλλο και γενικά 

οτιδήποτε δηµιουργηθεί από τον υπολογιστή και να 

τυπωθεί σε χαρτί.  Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας 

των εκτυπωτών δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης 

φωτογραφιών µε εξαιρετική ποιότητα από εκτυπωτές 

κοινής χρήσης µε ιδιαίτερα προσιτές τιµές. Τα τρία είδη 

εκτυπωτών, που κατά κύριο λόγο χρησιµοποιούνται  
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σήµερα, είναι οι εκτυπωτές ακίδων (Dot Matrix), οι 

εκτυπωτές ψεκασµού (Ink Jet) και οι εκτυπωτές Laser.   

 

Σαρωτής  (scanner): Ο Σαρωτής είναι συσκευή εισόδου 

που µας δίνει τη δυνατότητα να µετατρέψουµε σε ψηφιακή 

µορφή εικόνες, σχήµατα, διαγράµµατα, κείµενα που είναι 

τυπωµένα σε χαρτί η σε φωτογραφικό φιλµ και να τα δούµε 

στην οθόνη.  Στη συνέχεια, µπορούµε να αποθηκεύουµε, να 

αναπαραγάγουµε  ή και να επεξεργαστούµε τις παραπάνω 

κατηγορίες τυπωµένων επιφανειών. Επίσης, ο σαρωτής 

µπορεί να «δει» κείµενο σαν εικόνα και να το µετατρέψει 

πάλι σε κείµενο για επεξεργασία, µε τη βοήθεια ενός 

ειδικού προγράµµατος   «οπτικής αναγνώρισης  

χαρακτήρων» (OCR). ∆ιακρίνοµαι τους σαρωτές σε 

επιτραπέζιους και χειρός. 

 

Σχεδιογράφος (plotter) : Ο Σχεδιογράφος  είναι µια 

συσκευή εξόδου για την εκτύπωση αφισών, περίπλοκων 

σχεδίων (χάρτες, σχέδια µηχανικών κ.α) µεγάλων 

διαστάσεων για τους συνηθισµένους εκτυπωτές. Υπάρχουν 

σχεδιογράφοι που χρησιµοποιούν µαρκαδόρους για να 

εκτυπώσουν αλλά και σχεδιογράφοι έκχυσης µελάνης 

(Inkjet). Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για πολιτικούς 

µηχανικούς, σχεδιαστές και αρχιτέκτονες. ∆ιακρίνονται σε 

επιδαπέδιους και επιτραπέζιους. Οι επιδαπέδιοι µπορούν να 

εκτυπώσουν σε χαρτί σταθερού πλάτους και απεριόριστου 

µήκους.  

 

 Μόντεµ (Modem) : Το Μόντεµ είναι η συσκευή που δίνει 

τη δυνατότητα να συνδέσουµε δύο ή περισσότερους 

υπολογιστές, µέσω µιας απλής τηλεφωνικής γραµµής. 

Θεωρείτε µονάδα εισόδου – εξόδου και χρησιµοποιείται ως 

ενδιάµεση συσκευή µεταξύ του υπολογιστή και της 

τηλεφωνικής γραµµής.  Ο υπολογιστής είναι µια ψηφιακή 
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συσκευή. Το τηλεφωνικό σύστηµα είναι αναλογικό. Το 

modem αναλαµβάνει να διαµορφώσει τα ψηφιακά σήµατα, 

που χρησιµοποιεί ο υπολογιστής, σε αναλογικά σήµατα για 

τις τηλεφωνικές γραµµές. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής 

σύνδεσης, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Με τον τρόπο αυτό 

δίνεται η δυνατότητα στον υπολογιστή να ανταλλάξει 

δεδοµένα µε άλλους αποµακρυσµένους υπολογιστές, να 

αντλήσει πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων ή και να 

δώσει εντολές σε αποµακρυσµένες εντολές για να 

εκτελέσουν κάποια εργασία. Ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά του µόντεµ είναι η ταχύτητα του που 

εκφράζεται σε bits το δευτερόλεπτο  (bps). Ταχύτητες που 

συναντάµε σήµερα είναι 33600 , 56000 και 64000 bps. 

∆ιακρίνονται σε εξωτερικά (αυτόνοµες συσκευές) και 

εσωτερικά που προσαρµόζονται στη µητρική του 

υπολογιστή.  

 

Κάρτα ∆ικτύου (Network Interface Card): Η Κάρτα 

δικτύου  είναι µια κάρτα επέκτασης που δίνει τη 

δυνατότητα στον υπολογιστή να συνδεθεί µε ένα δίκτυο. 

Τοποθετείται σε κάποια υποδοχή (Slot επέκτασης) της 

µητρικής πλακέτας. Με τις κάρτες δικτύου οι υπολογιστές 

έρχονται σε επικοινωνία µε ειδικές µόνιµες διασυνδέσεις 

(καλωδίωση) και σε συνδυασµό µε τα πρωτόκολλα δικτύου 

και το απαραίτητο λογισµικό, αποτελούν το σίγουρο τρόπο 

διακίνησης των πληροφοριών µέσα στο τοπικό δίκτυο.  

 

Κάρτα Ήχου (Sound Card): Η κάρτα ήχου είναι µια κάρτα 

επέκτασης που δίνει τη δυνατότητα στον υπολογιστή να 

επεξεργαστεί ήχο. Είναι ένα ψηφιακό κύκλωµα που µας 

δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής και αναπαραγωγής 

αναλογικού ήχου και ψηφιακού (midi) ήχου. Ένα 

µικρόφωνο και ένα ζευγάρι ηχεία ή ακουστικά συνδέονται 

στην κάρτα ήχου, επεκτείνοντας σηµαντικά τις δυνατότητες  
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του υπολογιστή µας, µε τη διαχείριση εισερχόµενου και 

εξερχόµενου ήχου. 

 

 Κάρτα γραφικών (graphics card) : Είναι µια κάρτα 

επέκτασης η οποία συνδέεται στον υπολογιστή και του δίνει 

τη δυνατότητα να απεικονίσει στην οθόνη ως έξοδο το 

αποτέλεσµα της επεξεργασίας δεδοµένων. Μπορεί να 

παρουσιάζει και να διαχειρίζεται εικόνες, γραφήµατα, 

σχέδια κ.λ.π. σε µια οθόνη. Η κάρτα γραφικών έχει δικά της 

µνήµη, στην οποία αναπαριστάνονται οι εικόνες που θα 

εµφανιστούν στην οθόνη. Στη συνέχεια, η αναπαράσταση 

µιας εικόνας στη µνήµη της κάρτας γραφικών µετατρέπεται 

σε ηλεκτρικά σήµατα τα οποία καταλαβαίνει η οθόνη, η 

οποία θα τα λάβει και θα τα εµφανίσει. 

 

 

Κάρτα βίντεο (Video Card). Είναι ένα ψηφιακό κύκλωµα 

που µας δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής βίντεο από 

αναλογικό video στον υπολογιστή. Μερικές κάρτες δίνουν 

και δυνατότητα εξαγωγής σήµατος σε αναλογικό video. 

Ορισµένες από αυτές διαθέτουν και τηλεοπτικό δέκτη 

(tuner) για παρακολούθηση τηλεόρασης στον υπολογιστή.. 

 

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή (digital camera) : Είναι 

φωτογραφικές µηχανές που, αντί να χρησιµοποιούν φιλµ 

για την αποθήκευση της φωτογραφίας, την αποθηκεύουν 

απευθείας σε ψηφιακή συµπιεσµένη µορφή. Με ραγδαία 

εξέλιξη της τεχνολογίας πλησιάζουν την ποιότητα των 

φωτογραφικών µηχανών µε φιλµ. Τα πλεονεκτήµατά τους  

είναι η ευκολία χρήσης, η άµεση µεταφορά των 

φωτογραφιών στον υπολογιστή, µε ότι αυτό συνεπάγεται, 

αλλά και η δυνατότητα σύνδεσης µε τον εκτυπωτή για 

άµεση εκτύπωση των φωτογραφιών χωρίς τη µεσολάβηση 

τωου υπολογιστή.  
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Ψηφιακή Βιντεοκάµερα και Web κάµερα  (Digital 

Camcorder & Web camera): Είναι συσκευές εισόδου που 

διαθέτουν κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή σε επίπεδο 

υλικού, για να παράγουν και να αποθηκεύουν ψηφιακό 

βίντεο (Digital Video) σε κασέτα ή στον υπολογιστή. Η 

ταχύτητα µεταφοράς των δεδοµένων από την ψηφιακή 

βιντεοκάµερα στον υπολογιστή είναι της τάξης των 3,75 

ΜΒ/sec. Οι πλέον σύγχρονες µας δίνουν τη δυνατότητα 

λήψης φωτογραφιών και δυνατότητα αποθήκευσης σε 

DVD. 

    

 

 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 
Όπως αναφέραµε προηγούµενα, κάθε υπολογιστικό 

σύστηµα στηρίζει τη λειτουργία του σε  δύο βασικά µέρη, 

το υλικό και το λογισµικό.  Το υλικό του υπολογιστή δεν 

έχει καµιά αξία αν δεν το εφοδιάσουµε µε τα κατάλληλα 

προγράµµατα που ρυθµίζουν την λειτουργία του και 

καθορίζουν τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών.  

Πρόγραµµα είναι ένα σύνολο από οδηγίες που 

κατευθύνουν τη λειτουργία του υπολογιστή για την 

εκτέλεση µιας εργασίας.  Τα προγράµµατα 

κατασκευάζονται από ειδικούς. Μπορούµε όµως και µόνοι 

µας να φτιάξουµε ένα πρόγραµµα για µια απλή εφαρµογή, 

µε τη βοήθεια µιας γλώσσας προγραµµατισµού. Οι οδηγίες 

(πρόγραµµα) αυτές γράφονται σε ειδικές γλώσσες (γλώσσες 

προγραµµατισµού) που µοιάζουν µε την ανθρώπινη φυσική 

γλώσσα (ιδιαίτερα την αγγλική) και στη συνέχεια 

µεταφράζονται στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο 

υπολογιστής (γλώσσα µηχανής). Το σύνολο των 

προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο και 

την καθοδήγηση του υλικού µέρους αποτελεί το λογισµικό 
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 του υπολογιστή.  Με το λογισµικό ο υπολογιστής, από µια 

µάζα «άψυχα» καλώδια και συσκευές, µετατρέπεται σε µια 

µηχανή µε «λογισµό» και «γνώση», που µπορεί να µας 

προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες.  

 

 

∆ύσκολα κατατάσσουµε το σύγχρονο λογισµικό σε 

κατηγορίες διότι υπάρχουν πολλά είδη λογισµικού που 

δηµιουργούνται, για να καλύψουν τις ανάγκες µας. Έχει 

επικρατήσει όµως να διακρίνουµε το λογισµικό σε δυο 

µεγάλες : 

 Λογισµικό Συστήµατος  

 Λογισµικό Εφαρµογών  

Το Λογισµικό συστήµατος (System Software) αποτελείται 

από τα προγράµµατα εκείνα που έχουν σχέση µε το 

συντονισµό της λειτουργίας του συστήµατος και µε τη 

διαχείριση των µονάδων του. Ελέγχει το υλικό του 

υπολογιστή και υποστηρίζει το λογισµικό εφαρµογών. Τα 

προγράµµατα αυτά χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες : 

 Τα ειδικά εργαλεία και 

 Το λειτουργικό σύστηµα. 

Τα ειδικά εργαλεία χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη 

λογισµικού εφαρµογών και την εκτέλεση βοηθητικών 

εργασιών. Περιλαµβάνουν τις γλώσσες προγραµµατισµού

Υπολογιστικό 
Σύστηµα

Υλικό Λογισµικό 

Λογισµικό  
Εφαρµογών 

Λογισµικό 
Συστήµατος

Λειτουργικό 
Σύστηµα

Ειδικά 
Εργαλεία 
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(BASIC, C, PASCAL, FORTRAN,…) και τα αντίστοιχα 

προγράµµατα µετάφρασης και µεταγλώττισής τους στις 

διάφορες πλατφόρµες υπολογιστών. 

Το Λειτουργικό σύστηµα (Operating System)  είναι το 

σύνολο των προγραµµάτων που ελέγχει και συντονίζει τη 

λειτουργία των µονάδων του υπολογιστή. Το λειτουργικό 

σύστηµα είναι το βασικότερο µέρος του λογισµικού 

συστήµατος, το οποίο περιέχει τις απαραίτητες εντολές που 

υποδεικνύουν στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας πως 

να επικοινωνεί µε: 

 τις υπόλοιπες µονάδες 

 τα άλλα προγράµµατα 

 τους χρήστες . 

Είναι υπεύθυνο για την εκκίνηση του υπολογιστή, 

διαχειρίζεται και ελέγχει τους πόρους του συστήµατος και 

παρέχει τις απαραίτητες βοήθειες στα προγράµµατα του 

χρήστη. Ουσιαστικά λειτουργεί ως ενδιάµεσος ανάµεσα 

στο χρήστη και το υλικό µε σκοπό να παρέχει στο χρήστη 

ένα φιλικό περιβάλλον έτσι ώστε αυτός µε την ελάχιστη 

δυνατή προσπάθεια να λαµβάνει τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα.. Τα Windows σήµερα κυριαρχούν στην 

αγορά των προσωπικών υπολογιστών, αλλά υπάρχουν και 

άλλα λειτουργικά συστήµατα όπως τα: Linux, Unix, 

MacOS, Solaris.  

Το λογισµικό εφαρµογών (Application Software) είναι 

ολοκληρωµένα εξειδικευµένα προγράµµατα για να 

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του χρήστη για συγκεκριµένα 

είδη εργασιών.  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα 

προγράµµατα που χρησιµοποιούµε στον υπολογιστή 

καθηµερινά για να εκτελέσουµε κάποια εργασία. Τα 

λογισµικά εφαρµογών συνήθως έχει χαµηλό κόστος αφού 

απευθύνεται σε πολλούς χρήστες και καλύπτει 

πολυσύνθετες ανάγκες. Στην αγορά επίσης κυκλοφορεί 

λογισµικό για δοκιµαστική χρήση (shareware) αλλά και 

άλλα που διατίθενται δωρεάν προς χρήση (Freeware).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λογισµικά Εφαρµογών 

 Επεξεργασίας Κειµένου  

Λογιστικού φύλλου 

διαχείρισης βάσεων 

δεδοµένων  

Παρουσιάσεων 

Στατιστικής ανάλυσης 

δεδοµένων 

Επεξεργασίας Εικόνας 

Επεξεργασίας ήχου 

Επεξεργασίας video 

Εγκυκλοπαίδειες & λεξικά 

Φυλλοµετρητές- browsers 

επιτραπέζια τυπογραφία 

Σχεδίασης  

Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου & άλλα… 
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Το λογισµικό εφαρµογών συνήθως έχει χαµηλό κόστος 

αφού απευθύνεται σε πολλούς χρήστες και καλύπτει 

πολυσύνθετες ανάγκες. Στην αγορά επίσης κυκλοφορεί 

λογισµικό για δοκιµαστική χρήση (shareware) αλλά και 

άλλα που διατίθενται δωρεάν προς χρήση (Freeware).

  

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 
Ξεκινώντας κανείς την επαφή του µε την Πληροφορική, 

είναι σκόπιµο να ξεκαθαρίσει µερικές βασικές έννοιες τις 

οποίες θα συναντήσει πολλές φορές στη συνέχεια. Τρεις 

βασικοί όροι της Πληροφορικής είναι τα bytes, τα αρχεία 

και οι φάκελοι και αυτούς θα εξηγήσουµε στη συνέχεια. 

 

Ένα Byte είναι η ποσότητα µνήµης που απαιτείται για την 

αποθήκευση ενός χαρακτήρα στη µνήµη  του υπολογιστή ή 

στο δίσκο. Το Byte είναι η βασική µονάδα µέτρησης στην 

Πληροφορική : καθετί που µπορεί να υποστεί επεξεργασία 

και να αποθηκεύετε  µε ηλεκτρονικό τρόπο µετριέται σε 

bytes.  Μερικά γνωστά πράγµατα και τα µεγέθη τους σε 

bytes είναι τα : η λέξη αθλητισµός 10 bytes, ο όρος Φυσική 

Αγωγή 12 bytes (τα κενά συνυπολογίζονται), µια σελίδα 

γραφοµηχανής µε διπλό διάστηµα ανάµεσα στις γραµµές 

1500 bytes και ένα µεγάλο βιβλίο 1.000.000 bytes κατά 

προσέγγιση. Τα πολλαπλάσια του byte δεν έχουν σαν βάση  

το 10 αλλά το 2, µια και οι υπολογιστές δουλεύουν µε βάση 

το δυαδικό σύστηµα. Έτσι το KiloByte δεν είναι δεν είναι 

103 = 1000, αλλά 210 = 1024. Εποµένως 1 ΚΒ = 1024Β.  

 

Αρχείο είναι ένα οργανωµένο σύνολο δεδοµένων που 

µπορεί να υποστεί επεξεργασία από

  τον υπολογιστή και να αποθηκευτεί σαν αυτόνοµη 

οντότητα σε αυτόν. Όλα τα δεδοµένα

 και οι πληροφορίες του υπολογιστή είναι οργανωµένα σε 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ 

ΤΟΥ BYTE  

 

KB 

1 KiloByte 

= 210 bytes 

=  1024 bytes 

 

MB 

1 MegaByte 

= 210  KB 

=   220    bytes 

 

GB 

1 GigaByte 

= 210  MB 

=  230    bytes 

 

TB 

1 TeraByte 

= 210  GB 

=  240    bytes 

 

PB 

1 PetaByte 

= 210  TB 

=  250    bytes 
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αρχεία. Τίποτε δεν µπορεί να υπάρξει στον υπολογιστή 

εκτός αρχείου. Ένα αρχείο µπορεί να περιέχει πληροφορίες 

που αντιστοιχούν σε αριθµούς, κείµενα, εικόνες, ήχους ή 

προγράµµατα. 

Τα αρχεία έχουν µέγεθος που µετριέται σε bytes,  ένα 

όνοµα και είναι αποθηκευµένα  σε µια θέση. Για κάθε 

αποθηκεµένο αρχείο ο υπολογιστής µας δείχνει το όνοµά 

του,  το µέγεθος του, τον τύπο του και την ηµεροµηνία και 

ώρα δηµιουργίας ή τροποποίησης του. Τα στοιχεία αυτά 

µπορούµε να τα ορίσουµε ως κριτήρια αναζήτησης, 

προκειµένου να βρίσκουµε ευκολότερα τα αρχεία στο δίσκο 

σας. Το όνοµα ενός αρχείου αποτελείται από δύο µέρη που 

χωρίζονται µεταξύ τους µε µια τελεία. Το πρώτο µέρος 

αποτελεί το κύριο όνοµα (έως 255 χαρακτήρες) και το 

δεύτερο µέρος την προέκταση του ονόµατος (έως 3 

χαρακτήρες) που συνήθως µπαίνει αυτόµατα από την 

εφαρµογή δηµιουργίας του.  Υπάρχουν πολλές κατηγορίες 

αρχείων και η ταξινόµησή τους γίνεται εύκολα αν δώσουµε 

λίγη προσοχή στην προέκταση του ονόµατος.  Η προέκταση 

του ονόµατος παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο διότι κατατάσσει 

τα αρχεία σε κατηγορίες και µας δείχνει µε απόλυτη 

ακρίβεια το είδος του καθενός. Τα είδη των αρχείων 

ανάλογα µε την προέκτασή τους φαίνεται φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. Κάθε αρχείο έχει το δικό του εικονίδιο, 

από το οποίο µπορούµε εύκολα να το διακρίνουµε στο 

γραφικό περιβάλλον,  ανάλογα µε το είδος του αρχείου 

αλλά και την εφαρµογή που το ανοίγει και το 

επεξεργάζεται. 

Προέκταση Είδος 

Αρχείου 

.exe εκτελέσιµο 

αρχείο 

.txt αρχείο 

κειµένου 

.hlp αρχείου 

βοήθειας 

.doc αρχείο 

εγγράφου του 

επεξεργαστή 

κειµένου 

Word  

.xls αρχείο 

λογιστικού 

φύλλου Excel 

.sys αρχείο 

συστήµατος 

.dat αρχείο 

δεδοµένων 

.bmp αρχείο 

ζωγραφικής 

των Windows 

.jpg ή .tif αρχείο 

εικόνων 

mdb αρχείο βάσης 

δεδοµένων 

Access   
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Ένας υπολογιστής µπορεί να περιέχει χιλιάδες αρχεία. Αν 

αυτά δεν είναι τακτοποιηµένα µε κάποιο τρόπο, θα είναι 

πολύ δύσκολο να βρεθούν και να υποστούν επεξεργασία. 

Για το λόγο αυτό, µπορούµε να διαιρέσουµε το χώρο που 

είναι διαθέσιµος για την αποθήκευση των αρχείων σε 

µικρότερες και πιο εύχρηστες περιοχές που λέγονται 

φάκελοι ή κατάλογοι. 

Με τον όρο φάκελο (folder) ονοµάζουµε µια περιοχή του 

φυσικού µέσου αποθήκευσης (σκληρός δίσκος, δισκέτα, 

CD-ROM), µέσα στο οποίο µπορούµε να αποθηκεύουµε  

αρχεία και άλλους φακέλους (υποφακέλους) και η οποία 

φέρει το δικό της όνοµα.  

Για να κατανοήσουµε καλύτερα τις έννοιες των αρχείων και 

των φακέλων µπορούµε να κάνουµε έναν παραλληλισµό: 

έστω πως έχουµε να τοποθετήσουµε βιβλία σε µια µεγάλη 

βιβλιοθήκη. Είναι απαραίτητο η βιβλιοθήκη να έχει ράφια: 

έτσι τα βιβλία δεν θα στοιβαχθούν το ένα πάνω στο άλλο 

και θα µπορούµε πολύ εύκολα να παίρνουµε κάποια από 

αυτά, να τα διαβάζουµε, να τα επανατοποθετούµε, να 

παίρνουµε άλλα κ.ο.κ. Η βιβλιοθήκη παραλληλίζεται µε τον 

αποθηκευτικό χώρο του υπολογιστή, τα ράφια µε τους 

φακέλους και τα βιβλία µε τα αρχεία. Είναι σηµαντικό να 

τονίσουµε πως οι όποιες πληροφορίες περιλαµβάνονται 

µέσα στα αρχεία και όχι στους φακέλους. Οι φάκελοι είναι 

απλώς οι χώροι όπου συγκεντρώνουµε οµοειδή αρχεία ή 

και άλλους φακέλους (υποφακέλους).     

Οι φάκελοι οργανώνονται µε ιεραρχική δοµή (δενδροειδής 

δοµή) και ο καθένας από αυτούς µπορεί να περιέχει 

υποφακέλους οι οποίοι επεκτείνονται σε επίπεδα κάτω από 

αυτόν. Το δέντρο του υπολογιστή, αρχείων και φακέλων, 

αναπτύσσεται προς τα κάτω αντίστροφα σε σχέση µε τα 

πραγµατικά δέντρα. Ξεκινάει από τη ρίζα (root), που είναι 

τοποθετηµένη ψηλότερα και αποτελεί τον πρώτο και κύριο 

φάκελό του, και κινείται προς τους υποφακέλους, τα 

κλαδιά. Κάθε φάκελος έχει ένα γονέα (parent) δηλαδή ένα 
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φάκελο από τον οποίο προέρχεται. Κάθε αρχείο 

χαρακτηρίζεται από τη θέση του στο δέντρο. Τα στοιχεία 

του δέντρου (φάκελοι και υποφάκελοι) από τα οποία 

περνάµε για να εντοπίσουµε αυτό που µας ενδιαφέρει 

αποτελούν τη διαδροµή του στοιχείου (path). Η διαδροµή 

είναι µοναδική και το διαφοροποιεί από όλα τα υπόλοιπα 

στοιχεία του δέντρου.  

 

Για τη διαχείριση των αρχείων και των φακέλων που 

υπάρχουν στο σκληρό µας δίσκο, σε µια  δισκέτα, σε ένα  

CD-ROM, ή σε κάποιον άλλο υπολογιστή (όταν υπάρχει 

δίκτυο υπολογιστών) χρησιµοποιούµε την εφαρµογή 

«Εξερευνητής  των Windows (Windows Explorer)».  

Ο Εξερευνητής των Windows είναι η εφαρµογή που µας 

δείχνει άµεσα τη θέση κάθε αρχείου στον υπολογιστή µας. 

Για να εκκινήσουµε τον Εξερευνητή των Windows, 

κάνουµε κλικ στο κουµπί Έναρξη και στη συνέχεια 

οδηγούµε το δείκτη στην επιλογή Βοηθήµατα και στο 

µενού που αναδύεται, κάνουµε κλικ στην επιλογή 

Εξερεύνηση των Windows. Το παράθυρο του εξερευνητή  

θα εµφανισθεί, δίνοντας σας τη δυνατότητα να 

διαχειριστείτε τις µονάδες των δίσκων, τα αρχεία και τους 

φακέλους που υπάρχουν σ’ αυτούς και εµφανίζονται στη 

δενδρική δοµή των δίσκων του υπολογιστή σας.  

Το παράθυρο του εξερευνητή αποτελείται από τέσσερα 

βασικά τµήµατα : 

 Το µενού επιλογών που περιέχει επιλογές που 

προσαρµόζονται ανάλογα µε τον επιλεγόµενο 

αρχείο ή φάκελο 

 Το τµήµα της διεύθυνσης όπου µέσα από ένα 

κυλιόµενο µενού βλέπουµε όλους τους βασικούς 

φακέλους που υπάρχουν στο αριστερό τµήµα 

 Το αριστερό τµήµα όπου υπάρχουν ανεπτυγµένοι οι 

φάκελοι του σκληρού δίσκου, οι διαθέσιµοι οδηγοί 

περιφερειακής µνήµης  και  όλοι οι βασικοί  
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φάκελοι των εικονιδίων της επιφάνειας εργασίας   

καθώς και του εικονιδίου «Ο υπολογιστής µου» και 

 Το δεξιό τµήµα όπου εµφανίζονται κάθε φορά τα 

περιεχόµενα του φακέλου που έχουµε επιλέξει στο 

αριστερό τµήµα. 

 

Για να εµφανίσουµε τα περιεχόµενα του υπολογιστή µας:  

 Επιλέγουµε ένα φάκελο (κάνουµε κλικ πάνω του) 

στο αριστερό τµήµα του παραθύρου, για να 

εµφανιστούν τα περιεχόµενά του στο δεξιό τµήµα. 

 Κάνουµε κλικ στο σύµβολο συν (+) που υπάρχει 

στα αριστερά του ονόµατος ενός φακέλου, για να 

εµφανίσουµε τους υποφακέλους που αυτός 

περιέχει.  

 Κάνουµε κλικ στο σύµβολο πλην (-) που υπάρχει 

στα αριστερά του ονόµατος ενός φακέλου, για να 

αποκρύψουµε τους υποφακέλους που αυτός 

περιέχει.  

 Μπορούµε επίσης, να εµφανίσουµε τα περιεχόµενα 

ενός φακέλου, αν κάνουµε διπλό κλικ επάνω του 

στο δεξιό τµήµα του παραθύρου. 
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∆ηµιουργία αρχείων και φακέλων 

Συνήθως η δηµιουργία των αρχείων γίνεται µέσω των 

εφαρµογών που χρησιµοποιούµε κάθε φορά π.χ. ο 

επεξεργαστής κειµένου δηµιουργεί αρχεία κειµένου, ενώ η 

εφαρµογή ζωγραφικής αρχεία εικόνων (µε την ανάλογη 

προέκταση στο όνοµα του αρχείου doc ή bmp).  Εµείς 

δίνουµε την ονοµασία και τη θέση αποθήκευσης του 

αρχείου.  Καλό είναι το όνοµα που δίνουµε στο αρχείο να 

µας βοηθάει να µαντέψουµε το περιεχόµενο του αρχείου 

χωρίς να χρειαστεί να το ανοίξουµε και η θέση 

αποθήκευσής του να είναι ένας φάκελος µε αρχεία που 

πραγµατεύονται συναφή θέµατα. Συνήθως για τη 

δηµιουργία του δέντρου στον υπολογιστή ακολουθούνται 

µερικοί άγραφοι νόµοι, για  στην καλύτερη οργάνωσή του, 

όπως οι επόµενοι : 

 Σε κάθε φάκελο συγκεντρώνουµε οµοειδή αρχεία, 

δηλαδή, αρχεία µε θέµατα που έχουν κάποια σχέση 

µεταξύ τους και 

 Το όνοµα του φακέλου ή του αρχείου είναι 

ενδεικτικό του περιεχοµένου του. 

Τα Windows έχουν δηµιουργήσει τον φάκελο «Τα έγγραφά 

µου» τον οποίο προτείνουν ως χώρο  αρχειοθέτησης των 

εγγράφων µας. Μέσα σ’ αυτόν ή οπουδήποτε αλλού στο 

δίσκο µπορούµε να δηµιουργούµε τους φακέλους και 

υποφακέλους για την αρχειοθέτηση και αποθήκευση των 

αρχείων µας.  

Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο φάκελο, επιλέγουµε ένα 

δίσκο ή φάκελο (κάνουµε κλικ πάνω του) στο αριστερό 

τµήµα του παραθύρου µέσα στον οποίο έχουµε επιλέξει  να 

δηµιουργήσουµε τον νέο φάκελο. Μετά επιλέγουµε το 

µενού Αρχείο - ∆ηµιουργία - Φάκελος και τότε θα 

εµφανιστεί στο δεξιό τµήµα του παραθύρου το εικονίδιο 

του φακέλου, όπου πρέπει να πληκτρολογήσουµε το όνοµα 

που επιθυµούµε (το προσωρινό του όνοµα είναι Φάκελος). 
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Στο ίδιο σηµείο µπορούµε να 

φτάσουµε εάν κάνουµε δεξί κλικ 

σε λευκό µέρος του δεξιού 

τµήµατος και επιλέξουµε 

∆ηµιουργία – Φάκελος.  

 

Πληκτρολογούµε το όνοµα που 

επιθυµούµε και πατάµε πλήκτρο 

Enter  για να δοθεί το όνοµα στο 

νέο φάκελο και να αντικαταστήσει το προηγούµενο 

(προσωρινό) όνοµα.  

 

 

Αντιγραφή και µετακίνηση αρχείων και φακέλων 

Πολλές φορές χρειάζεται να αντιγράψουµε ή να 

µετακινήσουµε τα αρχεία ή τους φακέλους, είτε διότι 

θέλουµε να έχουµε αντίγραφα τους σε διαφορετικές θέσεις 

στον υπολογιστή µας, είτε διότι θέλουµε να µεταβάλουµε 

τα αρχεία που περιέχει ένας φάκελος, είτε, τέλος, διότι είτε 

διότι θέλουµε να µεταφέρουµε αρχεία ή φακέλους από ή 

προς τον υπολογιστή.  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 

διεκπεραιώσουµε τις ενέργειες αυτές και εδώ θα 

αναφέρουµε ενδεικτικά µερικές.  

Κατά την αντιγραφή (copy) τα στοιχεία που αντιγράφουµε 

παραµένουν στην αρχική θέση και δηµιουργείται ένα 

αντίγραφο τους, µε το ίδιο όνοµα, στον προορισµό ενώ 
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κατά την µετακίνηση (move) τα στοιχεία που µετακινούµε 

µεταφέρονται στον προορισµό χωρίς να παραµένει 

αντίγραφό τους στην αρχική θέση.  Οι επιλογές «Αποκοπή 

(cut)», «Αντιγραφή (copy)» και «Επικόλληση (paste)» του 

µενού «Επεξεργασία» χρησιµοποιούν το πρόχειρο για να 

αντιγράψουν ή να µετακινήσουν αρχεία ή φακέλους σε 

διαφορετικές θέσεις.  

Το Πρόχειρο (Clipboard)  είναι χώρος προσωρινής µνήµης 

όπου αποθηκεύονται προσωρινά τα στοιχεία που είναι προς 

αντιγραφή ή µετακίνηση.  

Μπορούµε να πραγµατοποιήσουµε µια αντιγραφή µε την 

τεχνική «αντιγραφή και επικόλληση» (copy & paste). 

Επιλέγουµε  το αρχείο ή το φάκελο, κάνοντας κλικ επάνω 

του, και στη συνέχεια επιλέγουµε το µενού Επεξεργασία 

>Αντιγραφή. Εάν θέλουµε το αντίγραφο να δηµιουργηθεί 

στον ίδιο φάκελο, συνεχίζουµε µε Επεξεργασία > 

Επικόλληση και το νέο αρχείο ή ο νέος φάκελος, µε όνοµα 

«Αντίγραφο Όνοµα Αρχείου Φακέλου», εµφανίζεται στο 

ίδιο παράθυρο και περιέχει ότι και το αρχείο ή ο φάκελος 

που αντιγράψαµε. Εάν θέλουµε το αντίγραφο να 

δηµιουργηθεί σε άλλο φάκελο,  επιλέγουµε πρώτα το 

φάκελο στο αριστερό τµήµα του παραθύρου και µετά 

συνεχίζουµε µε την ενέργεια Επεξεργασία > Επικόλληση.   

Ένας άλλος τρόπος, πιο γρήγορος, είναι να επιλέξουµε το 

αρχείο ή το φάκελο που θέλουµε να αντιγράψουµε και στη 

συνέχεια  επιλέγουµε το µενού Επεξεργασία > Αντιγραφή 

σε φάκελο…. Στην νέα κάρτα επιλέγουµε το φάκελο στον 

οποίο θέλουµε να δηµιουργηθεί το αντίγραφο και πατάµε 

στο κουµπί µε τη λέξη «αντιγραφή».  

Την ίδια διαδικασία ακολουθούµε και για την µετακίνηση 

αρχείων ή φακέλων µε τη διαφορά ότι χρησιµοποιούµε τις 

ενέργειες Επεξεργασία > Αποκοπή και Επεξεργασία > 

Επικόλληση και στον δεύτερο τρόπο την ενέργεια 

Επεξεργασία > Μετακίνηση σε φάκελο.. 
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Μετονοµασία Αρχείου ή Φακέλου 

Για να αλλάξουµε το όνοµα ενός αρχείου ή φακέλου, 

κάνουµε δεξί κλικ στο αρχείο ή το φάκελο και από το 

µενού που αναδύεται επιλέγουµε την ενέργεια 

Μετονοµασία. Πληκτρολογούµε το νέο όνοµα και 

πιέζουµε το πλήκτρο Enter για την εισαγωγή του ονόµατος.  

Πιο σύντοµος τρόπος είναι να επιλέξουµε το αρχείο ή το 

φάκελο που θέλουµε να µετονοµάσουµε και να πιέσουµε το 

πλήκτρο F2 του πληκτρολογίου.  

 

∆ιαγραφή Αρχείου ή Φακέλου  

Για να διαγράψουµε ένα αρχείο ή ένα φάκελο, το 

επιλέγουµε και µετά πατάµε το πλήκτρο Delete από το 

πληκτρολόγιο. Εναλλακτικά µπορούµε να επιλέξουµε το 

µενού  Αρχείο > ∆ιαγραφή ή να το σύρουµε και να το 

αφήσουµε στον κάδο ανακύκλωσης του υπολογιστή µας. 

Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωση διαγραφής του 

αρχείου ή του φακέλου απαντάµε Ναι για να µεταφερθεί το 

αρχείο ή ο φάκελος στον κάδο ανακύκλωσης.    

 

Συµπίεση Αρχείων  

Για να µειώσουµε το µέγεθος των αρχείων και να 

καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο τα συµπιέζουµε µέσω 

ειδικών βοηθητικών προγραµµάτων.  Η διαδικασία αυτή 

ονοµάζεται συµπίεση (compression) και τα πιο γνωστά 

προγράµµατα συµπίεσης είναι το WinZip και το WinRAR. 

Η διαδικασία συµπίεσης δεν αλλοιώνει το περιεχόµενο του 

αρχείου και µπορούµε, εάν το θελήσουµε, µε το ίδιο 

πρόγραµµα να το αποσυµπιέσουµε και να το επαναφέρουµε 

στην αρχική του µορφή.  Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται 

αποσυµπίεση αρχείων. Πιθανοί λόγοι για να 

προχωρήσουµε σε συµπίεση αρχείων είναι είτε διότι 

θέλουµε µε τη συµπίεση να κερδίσουµε σε αποθηκευτικό 

χώρο, είτε διότι θέλουµε να στείλουµε αρχεία µε µεγάλο 
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όγκο χρησιµοποιώντας κάποια δισκέτα ή µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα αρχεία αρχειοθέτησης 

(archive) είναι αρχεία που περιλαµβάνουν άλλα αρχεία σε 

συµπιεσµένη κατάσταση και οι πιο συνηθισµένοι τύποι 

τέτοιων αρχείων είναι τα .zip , .rar  & .Cab.  

 
Για να  συµπιέσουµε ένα αρχείο στα Windows XP, κάνουµε 

δεξί κλικ πάνω του και στο µενού που αναδύεται  

επιλέγουµε Αποστολή προς, και στο επόµενο µενού την 

επιλογή Συµπιεσµένος (µορφή zip) φάκελος. Αµέσως 

δηµιουργείται ένας φάκελος µε το ίδιο όνοµα που περιέχει 

το αρχείο σε συµπιεσµένη µορφή.  

Για να αποσυµπιέσουµε τα περιεχόµενα ενός συµπιεσµένου 

φακέλου, κάνουµε δεξί κλικ πάνω του και στο αναδυόµενο 

µενού επιλέγουµε την ενέργεια εξαγωγή όλων. Στον οδηγό 

εξαγωγής συµπιεσµένων αρχείων που εµφανίζεται κάνουµε 

κλικ στο κουµπί επόµενο και στην επόµενη κάρτα 

επιλέγουµε το φάκελο µέσα στον οποίο θα εξαχθούν τα 

αρχεία. Αφού επιλέξουµε το φάκελο κάνουµε κλικ στο 

κουµπί επόµενο και ως αποτέλεσµα αυτής της ενέργειας 

παίρνουµε ένα φάκελο µε το ίδιο όνοµα που περιέχει όλα τα 

αρχεία σε κανονική µορφή. Εκτός όµως του βοηθητικού 

προγράµµατος των Windows XP στο διαδίκτυο  

κυκλοφορούν εξειδικευµένα προγράµµατα για την 

συµπίεση των αρχείων µας που µπορούµε να τα 

κατεβάσουµε και να τα εγκαταστήσουµε στον υπολογιστή 

µας χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουµε για αυτό.      
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∆ραστηριότητες 
∆ραστηριότητα 1η. 

 Αποστολή εικόνας µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

 

∆ηµιουργήστε µία εικόνα αρκετά µεγάλη που το µέγεθος 

του αρχείου της να είναι µεγαλύτερο από 1 Mb. Θέλετε να 

τη στείλετε µέσω του Internet σε ένα φίλο σας, αλλά είναι 

πολύ µεγάλο το αρχείο και θα καθυστερήσει πολύ η 

αποστολή και η λήψη του. Συµπιέστε το αρχείο,  και 

επισυνάψτε το σε ένα ηλεκτρονικό γράµµα. 

 

 

Απάντηση 

 Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, σύρατε διαδοχικά 

το δείκτη του ποντικιού πάνω στις λέξεις 

Προγράµµατα > Βοηθήµατα και κάντε κλικ στην 

εφαρµογή Ζωγραφική. Προσπαθήστε να 

δηµιουργήσετε ένα πολύχρωµο γήπεδο 

ποδοσφαίρου και αποθηκεύστε το στα έγγραφά σας 

µε όνοµα «basketball.bmp». Ελέγξτε αν το µέγεθός 

του είναι µικρότερο από 1 Mb και αν είναι, ανοίξτε 

το πάλι και προσθέστε της µερικά στοιχεία ακόµη. 

 Ανοίξτε το φάκελο τα έγγραφά µου, αναζητήστε το 

αρχείο που µόλις δηµιουργήσατε και κάνετε δεξί 

κλικ πάνω του. Στο µενού που αναδύεται  επιλέξτε 

Αποστολή προς, και στο επόµενο µενού την 

επιλογή Συµπιεσµένος (µορφή zip) φάκελος. Τότε, 

µέσα στο φάκελο και ίσως δίπλα στο αρχείο σας  

δηµιουργείται ένας φάκελος,  µε το ίδιο όνοµα, που 

περιέχει το αρχείο σε συµπιεσµένη µορφή και έχει 

κατάληξη .zip. 

 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του συµπιεσµένου 

φακέλου και στο µενού  που εµφανίζεται κάντε κλικ 

στην επιλογή Αποστολή προς > Παραλήπτης 

Αλληλογραφίας για να το στείλετε στο φίλο σας. 



Παναγιώτης Αντωνίου – Απόστολος Σίσκος 

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 38

∆ραστηριότητα 2η    

Αποσυµπίεση αρχείου στο δίσκο 

 

Ένας φίλος σας έστειλε µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο το 

αρχείο «basketballRules.zip» που περιέχει σε συµπιεσµένη 

µορφή τους Νέους Κανονισµούς της Καλαθοσφαίρισης. 

Αποσυµπιέστε και αποθηκεύεστε το αρχείο  σε φάκελο και 

ανοίξτε για να το µελετήσετε και, αν θέλετε, να το 

επεξεργαστείτε. 

 

∆ραστηριότητα 3η  

∆ηµιουργία φακέλου και υποφακέλων  

 

Μέσα στο φάκελο τα έγγραφά µου δηµιουργήστε ένα 

φάκελο µε το όνοµα  Το Γραφείο µου. Ανοίξτε το φάκελο 

και δείτε ότι είναι κενός. Στη συνέχεια δηµιουργείστε τους 

ακόλουθους υποφακέλους : Μαθητές, Συνάδελφοι, 

∆οκιµασίες, Βαθµολογία, Σχέδια Μαθηµάτων και Υλικό.  

 

∆ραστηριότητα 4η  

Αντιγραφή και µετονοµασία φακέλου 

 

Στο φάκελο το Γραφείο µου να δηµιουργήσετε ένα 

αντίγραφο του υποφακέλου Μαθητές και να αλλάξετε το 

όνοµα του σε Τµήµατα.  

 

∆ραστηριότητα 5η  

Μετακίνηση και διαγραφή αρχείων  

 

∆ηµιουργήστε τέσσερα κενά αρχεία µε όνοµα Άλµα δίχως 

φορά, επιτόπιο άλµα, ταχύτητα 30µ και ρίψη µπάλας µέσα 

στο φάκελο τα έγγραφά µου. Στη συνέχεια µεταφέρετε τα 

στον υποφάκελο ∆οκιµασίες. ∆ιαγράψτε το αρχείο επιτόπιο 

άλµα και κλίστε το φάκελο.  
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Θέµατα 
 προς συζήτηση 

 
 Εφαρµογές των Νέων Τεχνολογιών στην 
καθηµερινή πρακτική στο χώρο του σχολείου και 
του Αθλητισµού. 

 Οργάνωση και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικού 
γραφείου του καθηγητή και του προπονητή.    

    

 

 

 

Ανασκόπηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασκήσεις 

  

 

 

Ολοκληρώνοντας τη θεµατική ενότητα αυτή µάθατε 

καλύτερα να : 

• αναφέρετε τις διάφορες Νέες Τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούνται στη Φυσική Αγωγή και στον 

Αθλητισµό  

• περιγράφετε, για κάθε µια από αυτές τις 

Τεχνολογίες, τις δυνατότητες που παρέχει στη 

Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισµό 

• επεξηγείτε τις έννοιες «πληροφορία» και 

«δεδοµένο»   

• να περιγράφετε τα κύρια µέρη ενός υπολογιστή 

καθώς και το ρόλο τους στη λειτουργία του και τις 

κυριότερες συσκευές εισόδου, εξόδου και 

αποθήκευσης του υπολογιστή 

• να διακρίνετε το ρόλο του λογισµικού συστήµατος 

και το ρόλο του λογισµικού εφαρµογών 

• να διαχειρίζεστε φακέλους και αρχεία 

• να συµπιέζεται και αποσυµπιέζεται αρχεία  

 

 

 

Ερωτήσεις   

 Τι εννοούµε µε τον όρο Νέες τεχνολογίες ; 

 Σε ποιους τοµείς της Φυσικής Αγωγής και του 

Αθλητισµού χρησιµοποιούνται οι Νέες τεχνολογίες ; 

 Ποια είναι η διαφορά µεταξύ δεδοµένων και 

πληροφορίας; 
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 Τι είναι το υλικό µέρος ενός υπολογιστή; 

 Τι είναι το λογισµικό µέρος ενός υπολογιστή; 

 Ποια είναι η χρησιµότητα της κύριας µνήµης; 

 Ποια είναι η χρησιµότητα της περιφερειακής 

µνήµης; 

 Πώς βλέπουµε τα περιεχόµενα του υπολογιστή ή 

ενός φακέλου του δίσκου µας; 

 Ποιες διαφορές βρίσκετε στη διαδικασία της 

αντιγραφής από αυτή της µετακίνησης ; 

 Ποια είναι τα συστατικά του ονόµατος ενός αρχείου 

και ποια η σηµασία τους ; 

 

    



 

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
Επεξεργαστής Κειµένου  

Επεξεργαστής 
Κειµένου

Κεφάλαιο 

2 



 

1 

Εισαγωγή στον 
Επεξεργαστή Κειµένου  

Εισαγωγή 
Επεξεργασία κειµένου, είναι η εφαρµογή που χρησιµοποιείται 
περισσότερο από τους χρήστες των υπολογιστών.   Ένας από τους πρώτους 
επεξεργαστές κειµένου που έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλής (WordStar), παρόλο 
που αρχικά δεν προσέφερε πολύ περισσότερα πράγµατα από τις καλές 

γραφοµηχανές της εποχής, είχε το πλεονέκτηµα της ευκολότερης επεξεργασίας του 
κειµένου και της αποθήκευσής του, για να ξαναχρησιµοποιηθεί και αργότερα. 
Ακολούθησαν οι επεξεργαστές κειµένου VolksWriter, ChiWriter, WordStar2000, 
WordPerfect, Easy Writer, Professional Write, Word, AmiPro και άλλοι.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα έρθετε σε µια πρώτη επαφή µε τις εφαρµογές που δίνουν τη 
δυνατότητα εισαγωγής, τροποποίησης και αποθήκευσης κειµένου στον υπολογιστή. 
Θα  εξοικειωθείτε µε το γραφικό περιβάλλον εργασίας του και θα αποκτήσετε 
δεξιότητες στη δηµιουργία και µορφοποίηση εντύπων που θα περιλαµβάνουν εκτός 
από κείµενο, εικόνες, σχήµατα, ειδικά σύµβολα, και πίνακες.  

Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο θα µπορείτε καλύτερα να: 

 Ανοίγετε και να τερµατίζετε  µια εφαρµογή επεξεργασίας κειµένου.  

 ∆ηµιουργείτε ένα νέο αρχείο και να το αποθηκεύετε στο δίσκο ή σε 
δισκέτα.  

 Ανοίγετε ένα υπάρχον αρχείο  και να γράφετε ένα απλό κείµενο. 

 Μετακινήστε µέσα στο έγγραφο, χρησιµοποιώντας το ποντίκι και το 
πληκτρολόγιο. 

 Επιλέγετε κείµενο και να τροποποιείτε τη γραµµατοσειρά, το µέγεθος, τη 
µορφή και τη στοίχιση του κειµένου. 

 Μορφοποιείτε την εµφάνιση των παραγράφων. 

Κεφάλαιο 

2 
Σκοπός Η 

Προσδοκώµενα 
Αποτελέσµατα 



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Εισάγετε αρίθµηση των σελίδων και να διαµορφώνετε κεφαλίδα και 
υποσέλιδο σε ένα κείµενο. 

 Καθορίζετε τα περιθώρια σελίδας, το µέγεθος και τον προσανατολισµό 
της σελίδας. 

 Χρησιµοποιείτε  την προεπισκόπηση της εκτύπωσης και να εκτυπώνετε 
κείµενα.  

 Εισάγετε και να χρησιµοποιείτε αντικείµενα, όπως εικόνες και 
καλλιτεχνικό κείµενο σε ένα κείµενο. 

 ∆ηµιουργείτε πίνακες και να εισαγάγετε στοιχεία σε αυτούς. 

 ∆ηµιουργείτε έγγραφα µε χρήση των προτύπων του Word. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
∆ύο από τους κύριους λόγους που κατέστησαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
απαραίτητο εργαλείο σε πλήθος ανθρώπων είναι η µεγάλη ευκολία στη συγγραφή 
κειµένων και οι απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρουν τα αντίστοιχα 
προγράµµατα. Είναι δε τόσο εύκολη η χρήση αυτών των προγραµµάτων, ώστε ακόµα 
και αρχάριοι χρήστες, χωρίς να γνωρίζουν πολλά σχετικά µε το λειτουργικό σύστηµα 
Windows, να είναι σε θέση να γράψουν τα κείµενά τους. Μπορείτε να γράψετε από 
απλές σηµειώσεις και γράµµατα µέχρι ολόκληρα βιβλία που συνδυάζουν 
φωτογραφίες, πολύπλοκους πίνακες, σύµβολα κ.ά.  

Οι υπολογιστές, από την εποχή της αρχικής τους εµφάνισης, άρχισαν να επικρατούν 
της γραφοµηχανής, η οποία µέχρι τότε ήταν το κύριο µέσο συγγραφής κειµένων. Τα 
περιθώρια λάθους µε τη γραφοµηχανή ήταν ανύπαρκτα και οι µεγάλες ευκολίες των 
υπολογιστών στην αποθήκευση και την ανάκτηση του κειµένου για περαιτέρω 
επεξεργασία και διόρθωση έδωσαν άλλη πνοή σε αυτό που ονοµάζεται επεξεργασία 
κειµένου και όχι απλά στη συγγραφή κειµένου.  

Με την εξέλιξη των υπολογιστών τα διάφορα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου 
άρχισαν να βελτιώνονται ακόµα περισσότερο και να διευρύνουν τις δυνατότητές τους. 
Οι χρήστες µπορούν να εργαστούν µε κειµενογράφους που ενσωµατώνουν αυτόµατο 
διορθωτή ορθογραφικών λαθών, παρέχουν κάθε λογής γραµµατοσειρές και έχουν 
δυνατότητες προσθήκης διαφόρων «αντικειµένων», όπως εικόνες, αριθµητικοί πίνακες 
και πάσης φύσεως σχέδια.  

Οι επεξεργαστές κειµένου µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία σχεδίων 
µαθηµάτων, εγγράφων για τον πίνακα ανακοινώσεων, πρωτοκόλλων κανόνων 
συµπεριφοράς και διαχείρισης τάξης, επιστολών προς στους γονείς, φύλλων  εργασιών, 
καταγραφής και αξιολόγησης των µαθητών κ.α. Η αποθήκευση όλων αυτών στο δίσκο 
του υπολογιστή δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής αφενός µεν να 

Η επεξεργασία 
κειµένου   
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τα µοιράζεται µε άλλους συναδέλφους τους αφετέρου δε να τα χρησιµοποιεί και να τα 
µετατρέπει µε ευκολία για τους δικούς του σκοπούς. 

Αυτήν τη στιγµή, το πιο δηµοφιλές πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου είναι το Word 
της Microsoft. Αν και δεν περιλαµβάνεται στα Windows και πρέπει να αγοραστεί από 
το χρήστη και να εγκατασταθεί ξεχωριστά, το βρίσκουµε εγκατεστηµένο στη 
συντριπτική πλειονότητα των κατόχων υπολογιστών. 

Τα προγράµµατα που εγκαθίστανται στον υπολογιστή µέσα από συγκεκριµένη 
διαδικασία (µε την εκτέλεση κάποιου προγράµµατος setup ή install που συνοδεύει το 
αντίστοιχο πρόγραµµα) δηµιουργούν στο µενού του πλήκτρου Έναρξη και στην 
επιλογή Προγράµµατα το αντίστοιχο εικονίδιο συντόµευσης για την εκτέλεση της 
εφαρµογής.  

 
Εικόνα 1 : Έναρξη του Word 

Για να εκκινήσετε το Word, πρέπει να κάνετε κλικ στο «έναρξη», στη συνέχεια 
πηγαίνετε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω στα «Προγράµµατα» και επιλέγετε 
Microsoft Word από το µενού Προγραµµάτων των Windows. Όταν ξεκινά το MS-
Word, εµφανίζεται στην οθόνη ένα καινούργιο έγγραφο, µε όνοµα «Έγγραφο 1», που 
είναι το προσωρινό όνοµα του εγγράφου σας, µέχρι να το αρχειοθετήσετε και να του 
δώσετε το όνοµα που θέλετε.  

 
Εικόνα 2:  Το περιβάλλον του Word 

Εκκίνηση του 
προγράµµατος 
Microsoft Word 



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

1. Γραµµή τίτλου: Όταν είναι ενεργό το παράθυρο του προγράµµατος έχει 
στην εξ ορισµού διευθέτηση των Windows µπλε χρώµα, ενώ όταν είναι ανενεργό γκρι. 
Εµφανίζει το όνοµα του προγράµµατος και το όνοµα του ενεργού εγγράφου. 

2. Γραµµή µενού: Περιλαµβάνει τις εντολές χειρισµού του προγράµµατος 
ταξινοµηµένες σε κατηγορίες ενέργειας. 

3. Βασική γραµµή εργαλείων: Περιλαµβάνει µε τη µορφή εικονιδίων εντολές 
χειρισµού που υπάρχουν και στα µενού. 

4.  Γραµµή εργαλείων µορφοποίησης: Περιλαµβάνει συγκεκριµένα εικονίδια 
και λειτουργίες που επενεργούν στη µορφή του κειµένου. 

5. Χάρακας: Εµφανίζει, ο οριζόντιος το πλάτος της σελίδας (µε άσπρο το 
ενεργό µέρος της σελίδας δηλαδή εκεί που µπορεί ο χρήστης να γράψει), ενώ ο 
κάθετος το ύψος της σελίδας. Ο κάθετος εµφανίζεται µόνο στην προβολή διάταξης 
εκτύπωσης. 

6. Λωρίδες κύλισης: Μετακινούν την εµφάνιση  του εγγράφου, επάνω - κάτω 
και δεξιά - αριστερά. 

7. Γραµµή πληροφοριών - κατάστασης: Εµφανίζει πληροφορίες για τον 
αριθµό των σελίδων , τη θέση του δροµέα και κάποιες άλλες πληροφορίες. 

8. Πλήκτρα επιλογής προβολής: Εναλλάσσει την προβολή του εγγράφου 
µεταξύ Κανονικής, Ηλεκτρονικής (Web), ∆ιάταξης (εκτύπωσης) και διάρθρωσης. 

 
Εικόνα 3 : Τα στοιχεία του Word 

Περιγραφή των 
στοιχείων του 
παραθύρου του 
Word. 
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Για την ενεργοποίηση των µενού ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει τον δείκτη του 
ποντικιού πάνω στη λέξη που προσδιορίζει την ενότητα εντολών π.χ. Επεξεργασία 
και στη συνέχεια να κάνει κλικ. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος ανοίγµατος µιας 
ενότητας εντολών της γραµµής των µενού. Ο τρόπος αυτός είναι ένας συνδυασµός 
πλήκτρων του πληκτρολογίου και στηρίζεται στο πάτηµα του πλήκτρου Alt µαζί µε 
το πάτηµα του αρχικού γράµµατος του ονόµατος που προσδιορίζει την ενότητα 
εντολών π.χ. για το Επεξεργασία είναι Alt+Ε. Ο δεύτερος τρόπος βοηθάει πολύ 
χρήστες που γράφουν µε το τυφλό σύστηµα και δεν θέλουν να αφήσουν τα δάχτυλα 
τους από το πληκτρολόγιο και να πιάσουν το ποντίκι. Μετά από την ενέργεια αυτή 
ξεδιπλώνεται ένα κυλιόµενο µενού µε τις εντολές που ανήκουν σε αυτή την ενότητα 
(εικ. 4). Από την έκδοση 2000 οι εντολές που εµφανίζονται στα µενού είναι µόνο 
αυτές που χρησιµοποιήθηκαν πρόσφατα. Αν όµως ο χρήστης αφήσει µερικά 
δευτερόλεπτα το ποντίκι επάνω στο µενού ή κάνει κλικ στο διπλό βελάκι στο τέλος 
της λίστας, τότε εµφανίζονται όλες οι εντολές. Στο µενού εργαλεία και στο 
προσαρµογή υπάρχει η δυνατότητα να καταργηθεί αυτή η επιλογή και να φαίνονται 
πάντα όλες οι εντολές στα µενού. 

 
Εικόνα 4 : Η γραµµή των µενού 

Ορισµένες εντολές εµφανίζονται µε µαύρα γράµµατα (π.χ. Επικόλληση, εικ. 4) και 
άλλες εµφανίζονται µε αχνά γκρι (π.χ. Αντιγραφή, εικ. 4) που σηµαίνει ότι οι πρώτες 
έχουν τη δυνατότητα να εκτελεστούν στη συγκεκριµένη φάση ενώ οι δεύτερες είναι 
στην παρούσα κατάσταση ανενεργές. Επίσης στο αριστερό µέρος του κυλιόµενου 
µενού και δίπλα στο όνοµα της εντολής εµφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο (π.χ. 
Εύρεση, εικ. 4) που πιθανά να υπάρχει στη βασική γραµµή εργαλείων, ενώ στο δεξί 
µέρος ο συνδυασµός πλήκτρων για την εκτέλεση της εντολής από το πληκτρολόγιο 
(π.χ. Ctrl+F στην Εύρεση, εικ. 4). Ένα στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι ο 
διαχωρισµός των εντολών των µενού σε εντολές άµεσης εκτέλεσης και εντολές που 
οδηγούν σε παράθυρα - πλαίσια διαλόγου. Ο διαχωρισµός αυτός γίνεται µε τις 
διακεκοµµένες τελείες που εµφανίζονται στη δεξιά πλευρά της εντολής (π.χ. Εύρεση, 
που οδηγεί στην εµφάνιση του παραθύρου Εύρεση, εικ. 5). 

Λειτουργία των 
µενού και των 
εργαλείων 
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Εικόνα  5 : Το παράθυρο εύρεσης 

Τέλος σε ορισµένες εντολές στη δεξιά πλευρά εµφανίζεται ένα µικρό µαύρο βέλος που 
υποδηλώνει την εµφάνιση ενός υπό - µενού εντολών (εικ. 6).  Για την επιλογή και 
εκτέλεση της εντολής όπως είναι ήδη κατανοητό θα πρέπει ο χρήστης να κάνει κλικ 
στην ονοµασία της εντολής ή να πατήσει το συνδυασµό των γραµµάτων που 
αντιστοιχούν στην εντολή. Για να κλείσει ένα κυλιόµενο µενού εντολών αρκεί ο 
χρήστης να κάνει κλικ στο όνοµα του, να πατήσει το πλήκτρο Esc από το 
πληκτρολόγιο ή να κάνει κλικ κάπου σε µια µη ενεργή περιοχή του παραθύρου.  

Τα εικονίδια της βασικής γραµµής εργαλείων αλλά και κάθε άλλης γραµµής 
εργαλείων που µπορεί να προσθέσει στο παράθυρο εµφάνισης του προγράµµατος ο 
χρήστης ενεργούν σαν διακόπτες άµεσης λειτουργίας. ∆ηλαδή αν ο χρήστης κάνει 
κλικ µε το ποντίκι πάνω σε ένα εικονίδιο εκτελείται αυτόµατα η εντολή. Αν όµως 
τοποθετηθεί ο δείκτης του ποντικιού επάνω στο εικονίδιο τότε εµφανίζεται ένα µικρό 
κίτρινο πλαίσιο που πληροφορεί µε µια σύντοµη περιγραφή - λεζάντα για την 
λειτουργία του. 

 
Εικόνα 6 : Η εµφάνιση των υπο-µενού 
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Με την εκκίνηση του προγράµµατος στην οθόνη και στην περιοχή πληκτρολόγησης 
εµφανίζεται µία λευκή «σελίδα». Παράλληλα στη γραµµή τίτλου του προγράµµατος 
αναγράφεται η φράση Έγγραφο 1. Αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης µπορεί µε την 
έναρξη του προγράµµατος να αρχίσει την πληκτρολόγηση κειµένου.  

Εκτός όµως από την αποδοχή του προκαθορισµένου εγγράφου ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει τη δηµιουργία εγγράφου που στηρίζεται σε κάποιο έτοιµο 
πρότυπο ή τη δηµιουργία εγγράφου µε τη βοήθεια οδηγού του Word. Για να γίνει η 
δηµιουργία αυτή ο χρήστης πρέπει να επιλέξει από τη γραµµή των µενού Αρχείο / 
∆ηµιουργία…Τότε εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου ∆ηµιουργία που περιέχει 
διάφορες καρτέλες µε πρότυπα και οδηγούς για έγγραφα (εικ. 7). 

 
Εικόνα 7 : Το παράθυρο  διαλόγου ∆ηµιουργίας εγγράφου 

Στην εικόνα 7 εµφανίζονται τα περιεχόµενα της καρτέλας Άλλα έγγραφα που είναι 
πρότυπα βιογραφικών και ένας οδηγός βιογραφικού.  

.  

Εικόνα  8 : Παράθυρο διαλόγου του οδηγού βιογραφικού 

∆ηµιουργία 
εγγράφου 
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Επιλέγοντας ένα πρότυπο στην περιοχή προεπισκόπησης εµφανίζεται η µορφοποίηση 
και το γενικό στυλ του εγγράφου. Αν είναι σύµφωνο µε αυτό που επιθυµεί ο χρήστης 
τότε πατώντας το πλήκτρο ΟΚ δηµιουργείται ένα νέο έγγραφο που βασίζεται στο 
πρότυπο που επιλέχθηκε. Αντίθετα αν επιλεγεί ο οδηγός εγγράφου τότε εµφανίζεται 
το παράθυρο π.χ. Οδηγός βιογραφικού (εικ. 8). 

Μετά τη δηµιουργία ο χρήστης µπορεί να πληκτρολογήσει το κείµενο που επιθυµεί. 
Ότι πληκτρολογεί εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Στην πραγµατικότητα η 
εισαγωγή των πληροφοριών (πληκτρολόγηση) εµφανίζεται στην οθόνη αφού εισάγεται 
προσωρινά στη µνήµη RAM του υπολογιστή. Σύµφωνα µε τις ιδιότητες της µνήµης 
αυτής αν τερµατιστεί η λειτουργία του συστήµατος ότι υπάρχει στη µνήµη χάνεται. 
Για τη διατήρηση του κειµένου λοιπόν είναι απαραίτητη η αποθήκευσή του στο 
δίσκο ή γενικά σε κάποιο από τα αποθηκευτικά µέσα του συστήµατος. Η αποθήκευση 
αυτή γίνεται µε τη µορφή αρχείου δηλαδή συνόλου οµοειδών πληροφοριών. 

 
Εικόνα 8 : Η εντολή αποθήκευση ως 

Η εντολή για την αποθήκευση βρίσκεται στο µενού Αρχείο. Στην πραγµατικότητα 
υπάρχουν δύο σχεδόν όµοιες εντολές στη δεύτερη ενότητα αυτού το µενού: Η εντολή 
Αποθήκευση και η εντολή Αποθήκευση ως… (εικ. 8). 

Η εντολή Αποθήκευση είναι άµεσης ενέργειας ενώ η εντολή Αποθήκευση ως οδηγεί 
σε κάποιο παράθυρο διαλόγου. Η εντολή Αποθήκευση ταυτίζεται µε την εντολή 
Αποθήκευση ως… όταν το έγγραφο αποθηκεύεται για πρώτη φορά. Αυτό γίνεται γιατί 
το πρόγραµµα ζητά από τον χρήστη να ονοµάσει το αρχείο αλλά παράλληλα να 
καθορίσει και το χώρο στον οποίο θα αποθηκευτεί. Αν αυτό γίνει τότε κάθε φορά που 
επιλέγεται η εντολή Αποθήκευση είτε από το µενού Αρχείο είτε από τη γραµµή 
εργαλείων µε το αντίστοιχο εικονίδιο το Word αποθηκεύει µε τα ίδια στοιχεία (όνοµα 
και θέση) το συγκεκριµένο ενεργό έγγραφο. 

Το παράθυρο της εντολής Αποθήκευση ως...(εικ. 9) περιέχει στοιχεία τα οποία 
επιλέγει ή καθορίζει ο χρήστης µε στόχο να οριοθετήσει τη θέση και το όνοµα µε τα 
οποία θα αποθηκευτεί ως αρχείο το ενεργό έγγραφο. 

Αποθήκευση του 
εγγράφου 
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Εικόνα 9 : Το παράθυρο διαλόγου της εντολής Αποθήκευση ως 

Το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως περιέχει ένα πλαίσιο κειµένου µε µια 
αναδιπλούµενη λίστα που ενεργοποιείται όταν ο χρήστης κάνει κλικ επάνω στο µαύρο 
βελάκι και περιλαµβάνει τη δοµή των αποθηκευτικών µέσων και των φακέλων του 
υπολογιστικού συστήµατος. Από το σηµείο αυτό λοιπόν γίνεται η πρώτη επιλογή του 
χώρου αποθήκευσης. Στην κάτω πλευρά του παραθύρου και στο πλαίσιο Όνοµα 
αρχείου ο χρήστης µπορεί να εισάγει πληκτρολογώντας το επιθυµητό όνοµα για το 
έγγραφό του και ακριβώς από κάτω υπάρχει η αναδυόµενη λίστα Αποθήκευση ως 
τύπος που σηµαίνει ότι παρέχεται και η δυνατότητα αποθήκευσης σε διάφορους 
τύπους (µορφές) αρχείων. Εξ ορισµού η αποθήκευση γίνεται σε µορφή εγγράφου του 
Word δηλαδή το αρχείο παίρνει το επίθετο doc. 

Η αντίστροφη λειτουργία της αποθήκευσης είναι το άνοιγµα ενός αρχείου 
(εγγράφου) για περαιτέρω επεξεργασία. Αυτό σηµαίνει ότι το αρχείο βρίσκεται ήδη 
αποθηκεµένο σε κάποιο αποθηκευτικό µέσο του υπολογιστικού συστήµατος. Η 
εντολή ανήκει στην πρώτη οµάδα του µενού Αρχείο και οδηγεί όταν επιλεγεί στο 
παράθυρο Άνοιγµα (εικ. 10) που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε το παράθυρο 
Αποθήκευση ως που γνωρίσατε  στην προηγούµενη παράγραφο. 

 
Εικόνα 10 : Το παράθυρο διαλόγου της εντολής Άνοιγµα 

Άνοιγµα εγγράφου 
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Αφού καθορισθεί ο ακριβής χώρος αποθήκευσης (δίσκος και φάκελος) ο χρήστης 
µπορεί να επιλέξει το αρχείο και ή να κάνει διπλό κλικ επάνω του ή να πατήσει το 
πλήκτρο Άνοιγµα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου διαλόγου. Έτσι το 
αρχείο ανοίγει δηλαδή εµφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο του Word επιτρέποντας 
στον χρήστη την οποιαδήποτε επεξεργασία. 

Μια σηµαντική δυνατότητα της επεξεργασίας κειµένου είναι η εκτύπωση των 
εγγράφων. Πέρα από τις δυνατότητες του εκτυπωτή που είναι συνδεδεµένος στο 
υπολογιστικό σύστηµα πολλά στοιχεία της ποιότητας του εγγράφου καθορίζονται 
µέσα από το Word. Πρώτα από όλα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κάνει µια 
προεπισκόπηση της εκτύπωσης δηλαδή να δει πως θα φαίνεται το κείµενο του όταν 
εκτυπωθεί. Η εντολή βρίσκεται στο µενού Αρχείο / Προεπισκόπηση εκτύπωσης 
και οδηγεί σε άλλο παράθυρο του Word (εικ. 11). 

Το παράθυρο αυτό έχει κοινά στοιχεία µε το παράθυρο του προγράµµατος (πλήρης 
οθόνη, γραµµή µενού, χάρακες) και εµφανίζει µια ειδική γραµµή εργαλείων που 
ελέγχουν την προεπισκόπηση (αριθµός σελίδων που εµφανίζονται, ζουµ εµφάνισης, 
εκτύπωση, µεγέθυνση κλπ). Όταν ο χρήστης θελήσει να επιστρέψει στην προηγούµενη 
κατάσταση του παραθύρου του Word πρέπει να κάνει κλικ στο πλήκτρο Κλείσιµο. 

 
Εικόνα 11 : Το παράθυρο Προεπισκόπηση 

Η εντολή ∆ιαµόρφωση σελίδας που βρίσκεται στην ίδια ενότητα εντολών δίνει τη 
δυνατότητα στον χρήστη να ορίσει αρκετές παραµέτρους διαχείρισης των σελίδων 
που του παρέχει το πρόγραµµα (περιθώρια, µέγεθος χαρτιού, προσανατολισµός κλπ). 
Όταν επιλεγεί εµφανίζει το παράθυρο διαλόγου ∆ιαµόρφωση σελίδας (εικ. 12). 

Το παράθυρο περιέχει τέσσερις καρτέλες που ρυθµίζουν τα περιθώρια εκτύπωσης, το 
µέγεθος και τον προσανατολισµό (οριζόντια ή κάθετη εκτύπωση) του χαρτιού, την 

Προεπισκόπηση 
Εκτύπωσης 

∆ιαµόρφωση 
σελίδας 
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τροφοδοσία του χαρτιού και τη διάταξη στοιχείων που καθορίζουν ενότητες, 
κεφαλίδες και υποσέλιδα. Οι καρτέλες περιέχουν ρυθµιστές και πλαίσια που µπορεί να 
ορίσει τιµές ο χρήστης καθώς και µια προεπισκόπηση της µορφής που θα πάρει το 
έγγραφο. 

 
Εικόνα 12: Το παράθυρο της εντολής "∆ιαµόρφωση σελίδας" 

Η εντολή Εκτύπωση τέλος καθορίζει λεπτοµέρειες πριν την αποστολή του εγγράφου 
στον εκτυπωτή. Οι λεπτοµέρειες αυτές είναι: η επιλογή του εκτυπωτή (υπάρχει 
δυνατότητα εγκατάστασης πολλών εκτυπωτών σε ένα σύστηµα), η περιοχή εκτύπωσης 
(ολόκληρο το αρχείο ή ένα τµήµα του), ο αριθµός των αντιγράφων κλπ (εικ. 13). 

 
Εικόνα  13 : Το παράθυρο της εντολής "Εκτύπωση" 

Εκτύπωση 
εγγράφου 



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να ορίσει στο πληκτρολόγιο του ο χρήστης είναι σε 
ποια γλώσσα θα αντιστοιχούν οι χαρακτήρες που πληκτρολογούνε. Στο λειτουργικό 
των Windows και στον επεξεργαστή Word ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει 
οποιαδήποτε γλώσσα αρκεί αυτή να έχει εγκατασταθεί (Έναρξη / Ρυθµίσεις / 
Πίνακας ελέγχου / Πληκτρολόγιο). 

Η αλλαγή στη γλώσσα γίνεται µε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο και επιλογή που 
βρίσκεται στη περιοχή αναγγελιών της γραµµής εργασιών ή µε το συνδυασµό των 
αριστερών πλήκτρων Alt + Shift.  

Ο τόνος όπου είναι απαραίτητος µπαίνει αφού πατηθεί το πλήκτρο που βρίσκεται 
δεξιά από το Λ ή L και πάνω του έχει τα σύµβολα της : και του ; Μετά ακολουθεί το 
πάτηµα του φωνήεντος. Τα διαλυτικά εµφανίζονται όταν πατηθεί το ίδιο πλήκτρο µε 
ταυτόχρονο πάτηµα του δεξιού Shift. Ο τόνος µε τα διαλυτικά εµφανίζονται όταν 
πατηθεί το ίδιο πλήκτρο µε ταυτόχρονο πάτηµα του δεξιού Alt.  

Το ερωτηµατικό ; και η άνω - κάτω τελεία : εµφανίζονται µε το πάτηµα του πλήκτρου 
Q και Shift+Q αντίστοιχα. Όλες αυτές οι λειτουργίες αφορούν την ελληνική διάταξη 
του πληκτρολογίου και µεταβάλλονται από γλώσσα σε γλώσσα. 

Στον επεξεργαστή κειµένου γενικά υπάρχουν δύο σβηστήρες - πλήκτρα: Μία που 
σβήνει ότι υπάρχει αριστερά του δροµέα και αντιστοιχεί στο πλήκτρο Backspace. Η 
άλλη είναι το πλήκτρο Delete και σβήνει ότι βρίσκεται δεξιά του δροµέα. 

Τα κεφαλαία εµφανίζονται στιγµιαία αν πατηθεί το πλήκτρο Shift και το αντίστοιχο 
πλήκτρο - γράµµα. Εµφανίζονται συνεχώς αν έχει πατηθεί µια φορά το πλήκτρο 
CapsLock. Γενικά πάντως µε το πλήκτρο Shift γίνεται η άνω λειτουργία του 
πλήκτρου που πατιέται. Στην ίδια κατηγορία συνεχούς λειτουργίας όταν επιλεγεί 
ανήκει το πλήκτρο Insert. Επιτρέπει την προσθήκη χαρακτήρων µεταξύ άλλων ή 
απλώς αντικαθιστά τους χαρακτήρες µε τους νέους που πληκτρολογούνται. Αυτό εξ 
άλλου εµφανίζεται ως πληροφορία στη γραµµή κατάστασης του προγράµµατος. Όταν 
είναι πατηµένο το Insert τότε εµφανίζεται ως ενεργό το ΑΝΤ. 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ελέγχου του δροµέα σε όλα τα ενεργά µέρη του 
εγγράφου είτε µε χρήση του ποντικιού είτε µε χρήση των πλήκτρων µε τα βέλη που 
βρίσκονται στα δεξιά του πληκτρολογίου. Ενεργό έγγραφο είναι αυτό που έχει δεχθεί 
έστω και ένα χαρακτήρα (χαρακτήρες που δεν φαίνονται είναι το κενό spacebar η 
βίαιη αλλαγή γραµµής Enter κλπ) και οριοθετείται µε µια οριζόντια µαύρη γραµµή.  

Το πρόγραµµα αναγνωρίζει το πότε, ανάλογα µε το µέγεθος των χαρακτήρων και τα 
όρια της σελίδας, γεµίζει η γραµµή και κατεβάζει τον δροµέα στην επόµενη γραµµή. 
Η ενέργεια αυτή λέγεται αυτόµατη αναδίπλωση γραµµής. Σε αντίθετη περίπτωση 
όταν ο χρήστης επιθυµεί να αλλάξει γραµµή πρέπει να πατήσει το πλήκτρο εισαγωγής 
Enter. 

Η επιλογή ή µαρκάρισµα κειµένου σηµαίνει ότι ορίζει ο χρήστης στο πρόγραµµα ένα 
µέρος ή όλο το κείµενο του εγγράφου του έτσι ώστε να εφαρµόσει πάνω σε αυτό 
συγκεκριµένες µορφοποιήσεις. 

Επεξεργασία του 
κειµένου 

Επιλογή κειµένου 
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Η επιλογή για όλο το ενεργό έγγραφο υπάρχει σαν εντολή στο µενού Επεξεργασία / 
Επιλογή όλων. Με το πάτηµα σε αυτή την εντολή «µαυρίζει» όλο το κείµενο (εικ. 
14). 

 
Εικόνα 14 : Η εντολή "Επιλογή όλων" 

Για να επιλέξει ο χρήστης µέρη του κειµένου µπορεί να χρησιµοποιήσει το ποντίκι. 
Έτσι για επιλογή µιας λέξης απαιτείται διπλό κλικ πάνω στη λέξη. Για την επιλογή 
γραµµής απαιτείται η µετακίνηση του δείκτη στην αρχή της γραµµής και αρκετά 
αριστερά έτσι που ο δείκτης να πάρει τη µορφή δεξιόστροφου βέλους. Με κλικ 
επιλέγεται όλη η γραµµή ενώ αν κρατηθεί πατηµένο το πλήκτρο του ποντικιού και 
συρθεί προς τα κάτω ή επάνω µαρκάρει περισσότερες γραµµές. Για την επιλογή 
µέρους κειµένου ή γράµµατος ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ στην αρχή ή στο τέλος 
του επιθυµητού σηµείου και χωρίς να αφήσει το πλήκτρο το σέρνει µέχρι να  
«µαυρίσει» η επιθυµητή περιοχή. Τέλος ένα τρόπος επιλογής αρκετών παραγράφων 
ταυτόχρονα είναι η τοποθέτηση του δροµέα στην µία άκρη η µετακίνηση του δείκτη 
του ποντικιού στην άλλη άκρη και το πάτηµα του πλήκτρου Shift µαζί µε το πλήκτρο 
του ποντικιού. 

Η εντολή Απαλοιφή οδηγεί στην διαγραφή του επιλεγµένου κειµένου. Αν ο χρήστης 
µετανιώσει για την εκτέλεση της τελευταίας και όχι µόνο εντολής µπορεί να επιλέξει 
την εντολή Αναίρεση που βρίσκεται και αυτή στο µενού Επεξεργασία. Η εντολή 
εµφανίζει δίπλα της την τελευταία ενέργεια – εντολή που έκανε το πρόγραµµα και 
µπορεί να την καταργήσει. Παράλληλα δίπλα στο εικονίδιο της αναίρεσης της 
γραµµής εργαλείων, στη δεξιά µεριά εµφανίζεται το µαύρο βελάκι που οδηγεί στην 
αποκάλυψη ενός µενού µε τις τελευταίες ενέργειες. Από εκεί ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα επιλογής της λειτουργίας που θέλει να αναιρέσει. Με τον ίδιο τρόπο 
λειτουργεί η εντολή Επανάληψη κάνοντας ακριβώς το αντίθετο της Αναίρεσης. 

Ο απλούστερος τρόπος για τη µετακίνηση του κειµένου είναι να χρησιµοποιήσει ο 
χρήστης το ποντίκι και τη µέθοδο «επιλογή και απόθεση». Για να εκτελεστεί αυτή η 
λειτουργία πρέπει να κάνει κλικ σε ένα οποιοδήποτε σηµείο του επιλεγµένου κειµένου 
και, χωρίς να απελευθερώσει το κουµπί του ποντικιού, να σύρει το δείκτη στο 
επιθυµητό σηµείο. Τότε πρέπει να απελευθερώσει το πλήκτρο και το κείµενο θα 
µεταφερθεί αυτόµατα στο σηµείο του δείκτη ποντικιού.  

Μετακίνηση, 
Αποκοπή, 
Αντιγραφή και 
Επικόλληση 
κειµένου 



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Οι εντολές Αποκοπή και Αντιγραφή βρίσκονται στο µενού Επεξεργασία (εικ. 14). 
Για να είναι ενεργές πρέπει πρώτα να έχει επιλεγεί κείµενο. Με κλικ στην επιλογή 
Αποκοπή ή Αντιγραφή, εκτελούνται δύο όµοιες κατά βάση εργασίες της µετακίνησης 
ή της αντιγραφής του κειµένου. Αυτό που γίνεται µε τη συγκεκριµένη διαδικασία είναι 
να αντιγραφεί το επιλεγµένο κείµενο σε µία προσωρινή περιοχή (πρόχειρο) των 
Windows, µία περιοχή στην οποία καταχωρούνται δεδοµένα πάσης φύσεως και 
µορφής, όπως κείµενα, λέξεις, εικόνες, αρχεία, και γενικότερα ότι επιλέγεται και 
µπορεί να αντιγραφεί. Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει να µετακινήσει τον δροµέα στη 
θέση που θέλει να τοποθετηθεί το κείµενο και µε κλικ στο µενού Επεξεργασία και. 
στην εντολή Επικόλληση και θα εµφανιστεί το κείµενο.  

Τρεις συνδυασµοί πλήκτρων επιτρέπουν την αποκοπή, την αντιγραφή και την 
επικόλληση ενός κειµένου: το Ctrl+X, το Ctrl+Ψ και το Ctrl+Ω αντίστοιχα.  

Οι µέθοδοι για την αντιγραφή και τη µετακίνηση κειµένου ισχύουν ακόµα και µεταξύ 
δύο ξεχωριστών εγγράφων από διαφορετικούς µάλιστα κειµενογράφους. Για 
παράδειγµα, αν θέλει ο χρήστης ένα µέρος κειµένου από κάποιο έγγραφο στο 
Σηµειωµατάριο να το µεταφέρετε σε κάποιο έγγραφο στο Word, θα ακολουθήσει την 
ίδια διαδικασία της αντιγραφής και της επικόλλησης.  

Προσοχή όµως χρειάζεται γιατί: Το κείµενο που αντιγράφεται στην προσωρινή 
περιοχή (πρόχειρο) παραµένει εκεί µέχρι να αντικατασταθεί από άλλο. Έτσι µπορεί 
να επικολληθεί το ίδιο κείµενο παραπάνω από µία φορές, µέχρι να επιλεγεί κάποιο 
άλλο κοµµάτι κειµένου προς αντιγραφή. Όταν επιλεγεί κείµενο και χρησιµοποιηθεί η 
λειτουργία Επικόλληση, το επιλεγµένο κείµενο θα αντικατασταθεί από αυτό της 
επικόλλησης (το κείµενο δηλαδή που τελευταία φορά αντιγράφηκε στο πρόχειρο). 
Από την έκδοση 2000 όµως υπάρχει µία νέα λειτουργία που ονοµάζεται πρόχειρο 
του Office. Είναι µια επέκταση του πρόχειρου των Windows και δίνει τη δυνατότητα 
στον χρήστη να αντιγράφει και να τοποθετεί στο πρόχειρο παραπάνω από ένα 
αντικείµενο (µέχρι και 16). Για να ενεργοποιηθεί πρέπει ο χρήστης να το επιλέξει από 
το µενού Επεξεργασία / Πρόχειρο του Office… 

Όπως αναφέρθηκε το πρόγραµµα όταν «καταλάβει» ότι η γραµµή συµπληρώνεται 
από χαρακτήρες αµέσως κατεβάζει τον δροµέα στην επόµενη γραµµή. Με τον ίδιο 
τρόπο όταν η σελίδα γεµίσει από χαρακτήρες το πρόγραµµα προσφέρει µια άδεια 
νέα σελίδα. Η πληρότητα της σελίδας σε χαρακτήρες εξαρτάται από το µέγεθος της, 
τη διάταξη της και τα περιθώρια της όπως αυτά ορίζονται στην εντολή Αρχείο / 
∆ιαµόρφωση σελίδας. Ακόµη εξαρτάται και από τους χαρακτήρες και την 
µορφοποίηση τους. Παρόλα αυτά ο χρήστης µπορεί να εισάγει σελίδα όταν επιθυµεί 
χρησιµοποιώντας το µενού Εισαγωγή / Αλλαγή που οδηγεί στο παράθυρο διαλόγου 
αλλαγή (εικ. 15). 

Εξ ορισµού είναι επιλεγµένη η Αλλαγή σελίδας και το µόνο που αποµένει είναι το 
πάτηµα του πλήκτρου ΟΚ. Ένας άλλος τρόπος είναι το πάτηµα των πλήκτρων 
Ctrl+Enter. Η αλλαγή σελίδας εµφανίζεται στην κανονική προβολή µε 
διακεκοµµένες γραµµές και τη φράση αλλαγή σελίδας. Η αλλαγή αυτή µπορεί να 
διαγραφεί αν τοποθετηθεί ο δείκτης πάνω στις διακεκοµµένες γραµµές και πατηθεί το 
πλήκτρο Delete. 

Εισαγωγή σελίδας 
και αριθµών 
σελίδας 
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Εικόνα 15 : Η εντολή Αλλαγής σελίδας 

Από το ίδιο µενού της Εισαγωγής µπορεί ο χρήστης να εισάγει αριθµούς στις σελίδες 
του εγγράφου που εκτυπώνονται µε τη µορφή και στη θέση που καθορίζονται από το 
παράθυρο διαλόγου Αριθµοί σελίδας (εικ. 16). 

 
Εικόνα 16 : Το παράθυρο διαλόγου «Αριθµοί σελίδας» 

Ο χρήστης µπορεί να καθορίσει τη θέση των αριθµών δηλαδή στο υποσέλιδο (κάτω 
µέρος της σελίδας) ή στην κεφαλίδα (πάνω µέρος της σελίδας), την στοίχιση τους αν 
θα είναι δεξιά, αριστερά στο κέντρο ή εξωτερικά από τα πεδία εµφάνισης της 
κεφαλίδας και του υποσέλιδου καθώς και αν θα υπάρχει αριθµός στην πρώτη σελίδα 
που µπορεί να είναι εξώφυλλο. Ο διακόπτης Μορφή οδηγεί σε επιλογές του τύπου 
του αριθµού αλλά και της σελιδοποίησης µεταξύ διαφορετικών ενοτήτων ή εγγράφων, 
δηλαδή αν διατηρείται η ίδια ενιαία αρίθµηση ή θα είναι διαφορετική. 

Η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο είναι η περιοχή στην κορυφή (κεφαλίδα) ή στη βάση 
(υποσέλιδο) κάθε σελίδας ενός εγγράφου που τοποθετούµε κείµενο, γραφικά, αριθµό 
σελίδας, την τρέχουσα ηµεροµηνία ή ένα λογότυπο. Μπορούµε να έχουµε την ίδια 
κεφαλίδα και το ίδιο υποσέλιδο σε ολόκληρο το έγγραφο ή διαφορετική κεφαλίδα και 
υποσέλιδο σε κάθε ενότητα.  

Για να εισαγάγετε κεφαλίδες και υποσέλιδα στο έγγραφό σας, επιλέξτε από το µενού 
Προβολή την εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα. Θα εµφανιστεί η γραµµή εργαλείων 
Κεφαλίδες και υποσέλιδα (εικ. 17) και στη κορυφή της σελίδας διακρίνεται ένα 
διάστικτο πλαίσιο, που δείχνει την περιοχή της κεφαλίδας. Εκεί µπορείτε να 

Εισαγωγή 
κεφαλίδας και 
υποσέλιδου 
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πληκτρολογήσετε ότι θέλετε ή να εισαγάγετε αυτόµατο κείµενο ή κάποια πεδία 
πληροφοριών (αριθµός σελίδας, όνοµα εγγράφου, ηµεροµηνία, κλπ). 

 
Εικόνα 17 : Η γραµµή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα 

Επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, µπορείτε να εισαγάγετε τον αριθµό της σελίδας σας, 
το πλήθος των σελίδων σας, την ηµεροµηνία και την ώρα του συστήµατός σας, αλλά 
και να διαµορφώσετε τη σελίδα σας µέσα από το πλαίσιο αυτό. Επίσης, σας δίνεται η 
δυνατότητα να µετακινήστε µεταξύ κεφαλίδας και υποσέλιδου µε το πάτηµα του 
κουµπιού  Εναλλαγή µεταξύ κεφαλίδας και υποσέλιδου. 

Μια από τις µεγαλύτερες δυνατότητες των επεξεργαστών κειµένου είναι η 
µορφοποίηση των χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται στο γράψιµο του εγγράφου. 
Έτσι στο ίδιο έγγραφο είναι δυνατόν να υπάρχουν µεγάλοι και µικροί σε µέγεθος 
χαρακτήρες, έντονοι και κανονικοί σε πάχος, µε πλάγια γραφή, υπογραµµισµένοι, και 
διαφορετικού τύπου - χαρακτήρες. Πολλές από αυτές τις µορφοποιήσεις γίνονται 
άµεσα µε το πάτηµα του αντίστοιχου εικονιδίου ή την αντίστοιχη επιλογή από τη 
γραµµή µορφοποίησης κειµένου. Μια γενικότερη προσαρµογή της µορφοποίησης 
προσφέρει το µενού Μορφή / Γραµµατοσειρά… (εικ. 18). 

 
Εικόνα 18 : Η εντολή µορφοποίησης Γραµµατοσειράς 

Η επιλογή της εντολής οδηγεί στο παράθυρο διαλόγου Γραµµατοσειρά (εικ. 19). 

Μορφοποίηση 
χαρακτήρων  
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Εικόνα 19 : Το παράθυρο διαλόγου Γραµµατοσειρά 

Στο παράθυρο αυτό ο χρήστης µπορεί να επιλέξει στην πρώτη καρτέλα 
Γραµµατοσειρά και στο κυλιόµενο µενού επιλογών τον τύπο της γραµµατοσειράς. Ο 
τύπος είναι το στυλ εµφάνισης που έχουν τα γράµµατα κατά την απεικόνιση στην 
οθόνη και στην εκτύπωση. Το στυλ εµφάνισης σηµαίνει αν θα έχουν π.χ., ουρίτσες, αν 
θα είναι περισσότερο γραµµικά κλπ. 

∆εξιότερα υπάρχουν οι επιλογές για το πάχος της γραµµατοσειράς (έντονα), για την 
κλίση των γραµµάτων, αν δηλαδή είναι καλλιτεχνικά µε την έννοια της πλάγιας 
γραφής και τέλος το µέγεθος σε στιγµές των γραµµάτων. Όσο µεγαλύτερα αυτά τα 
νούµερα τόσο µεγαλύτεροι θα είναι οι χαρακτήρες και τόσο λιγότερο κείµενο θα 
χωρά σε µια τυπική σελίδα. 

Παρακάτω υπάρχουν οι επιλογές της υπογράµµισης και του χρώµατος της 
γραµµατοσειράς. Για να εκτυπωθεί γραµµατοσειρά µε χρώµα διαφορετικό από το 
µαύρο θα πρέπει στο υπολογιστικό σύστηµα να είναι συνδεδεµένος ένας έγχρωµος 
εκτυπωτής. Η επιλογή του αυτόµατου χρώµατος έχει να κάνει µε το χρώµα που έχει 
ορίσει ο χρήστης να έχει η σελίδα του. Το εξ ορισµού χρώµα είναι το λευκό για τη 
σελίδα και το µαύρο για τη γραµµατοσειρά. 

Τέλος και πριν το πλαίσιο της προεπισκόπησης της µορφής της γραµµατοσειράς 
υπάρχουν επιλογές που χαρακτηρίζονται ως ειδικά εφέ αλλά είναι αρκετά χρήσιµες. 
Για παράδειγµα η επιλογή του εφέ εκθέτης δηµιουργεί στο επιλεγµένο κείµενο την 
εµφάνιση του εκθέτη π.χ Α2 . 

Στην καρτέλα Απόσταση χαρακτήρων παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού της 
απόστασης τόσο στην οθόνη όσο και στην εκτύπωση µεταξύ των γραµµάτων ενώ στην 
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καρτέλα Κίνηση παρέχεται η δυνατότητα, µόνο για την εµφάνιση του κειµένου στην 
οθόνη, να χρησιµοποιηθούν ειδικά εφε κίνησης των γραµµάτων. 

Από την εντολή Μορφή / Παράγραφος… το πρόγραµµα εµφανίζει το παράθυρο 
Παράγραφος (εικ 20). 

 
Εικόνα 20 : Το παράθυρο της µορφοποίησης παραγράφων 

Σε έναν επεξεργαστή κειµένου ως παράγραφος ορίζεται το τµήµα του κειµένου, που 
περιέχεται µεταξύ δύο διαδοχικών συµβόλων της παραγράφου (¶), τα οποία 
εισάγονται κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Enter. Η µορφοποίηση αφορά 
µορφοποιήσεις ολόκληρων παραγράφων κειµένου, όπως είναι η στοίχιση, οι εσοχές, 
το διάστηµα µεταξύ των γραµµών (διάστιχο) και οι στηλοθέτες.  

Με τη στοίχιση ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να στοιχίσει το κείµενο µιας 
παραγράφου στο αριστερό ή το δεξιό περιθώριο, να το κεντράρει ή να το 
ευθυγραµµίσει πλήρως, στοιχίζοντας το από αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα. 

Οι εσοχές αφορούν τη θέση του κειµένου ως προς το αριστερό και το δεξιό 
περιθώριο. Όταν ο χρήστης εισάγει κείµενο σε κανονική παράγραφο, αυτό εισάγεται 
µεταξύ των περιθωρίων που έχει ορίσει. Αν όµως επιθυµεί η πρώτη γραµµή της 
παραγράφου είτε οι υπόλοιπες γραµµές να αρχίζουν λίγο πιο µέσα ή πιο έξω από το 
περιθώριο πρέπει να ορίσει την αντίστοιχη ειδική εσοχή. Η επιλογή καµία στοιχίζει 
την πρώτη γραµµή κάθε επιλεγµένης παραγράφου µε την αριστερή εσοχή ενώ η 
επιλογή 1η γραµµή δηµιουργεί εσοχή στην πρώτη γραµµή της επιλεγµένης 
παραγράφου. Τέλος η επιλογή προεξοχή µετατοπίζει τις γραµµές, µετά την πρώτη 
γραµµή κάθε επιλεγµένης παραγράφου, προς τα δεξιά.  

Μορφοποίηση 
παραγράφων 
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Το πλέον σηµαντικό στοιχείο στην καρτέλα Εσοχές και διαστήµατα είναι η ρύθµιση 
για το ∆ιάστιχο. Η ρύθµιση αυτή καθορίζει την απόσταση µεταξύ των γραµµών του 
κειµένου. Το διάστιχο, εκτός από τις τυποποιηµένες τιµές, µονό, ενάµισι και διπλό της 
γραφοµηχανής, µπορεί να ρυθµιστεί όσο ακριβώς θέλετε σε γραµµές κειµένου ή σε 
µονάδες. Αντίστοιχα µε το διάστηµα µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το κενό 
που θέλει ο χρήστης να µένει πριν και µετά από κάθε παράγραφο. 

Στο πεδίο Προεπισκόπηση ο χρήστης βλέπει ένα δείγµα των αλλαγών που θα γίνουν 
στις επιλεγµένες παραγράφους, όταν θα ολοκληρώσει τις επιλογές του µε κλικ στο 
κουµπί  ΟΚ. 

Επιλέξτε τις παραγράφους στις οποίες θέλετε να εισαγάγετε αρίθµηση ή κουκκίδες 
και στη συνέχεια να κάνετε κλικ σε κάποιο από τα κουµπιά αρίθµηση ή κουκίδες της 
γραµµής εργαλείων Μορφοποίηση. Τότε θα εµφανιστούν οι παράγραφοί σας µε 
αρίθµηση ή κουκκίδες. Αν, όµως, θέλετε να προσαρµόσετε διαφορετικά την αρίθµηση 
ή τις κουκκίδες, όπως για παράδειγµα, να αλλάξετε κουκκίδα ή στυλ αρίθµησης, τη 
γραµµατοσειρά και το µέγεθος των αριθµών ή την απόστασή τους από το κείµενο, 
επιλέξτε από το µενού Μορφή την εντολή Κουκκίδες και αρίθµηση…. Στο 
παράθυρο διαλόγου Κουκκίδες και αρίθµηση που θα εµφανιστεί, κάντε κλικ στην 
καρτέλα που θέλετε και µετά κλικ στο κουµπί Προσαρµογή…, κάντε τις ρυθµίσεις 
που θέλετε, πατώντας στο τέλος το κουµπί ΟΚ.  

 

Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή 
µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Η δηµιουργία πίνακα είναι µια 
εύκολη λειτουργία του επεξεργαστή κειµένου που περιλαµβάνει µια οµάδα εντολών 
χειρισµού πινάκων. Οι εντολές αυτές βρίσκονται στο µενού Πίνακας (εικ. 21).  

  
Εικόνα 21 : Η εντολή εισαγωγής πίνακα 

Πριν την δηµιουργία του πίνακα οι περισσότερες εντολές του µενού είναι ανενεργές. 
Με την επιλογή της εντολής Εισαγωγή πίνακα εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου 
Εισαγωγή πίνακα (εικ. 22) από όπου ο χρήστης ορίζει τον αριθµό των στηλών και 
των γραµµών που θα αποτελούν τον πίνακα. Μετά τις επιλογές και το πάτηµα του 

Εισαγωγή 
αρίθµησης ή 
κουκίδων 

∆ηµιουργία και 
µορφοποίηση 
πίνακα 
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πλήκτρου ΟΚ εµφανίζεται ο πίνακας στο έγγραφο. Υπάρχει όµως µία προϋπόθεση: 
να εµφανίζεται η εντολή Απόκρυψη γραµµών πλέγµατος. 

 
Εικόνα 22 : Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα 

Η µορφοποίηση του πίνακα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει τις γραµµές 
και το στυλ τους που θα σχηµατίσουν τον πίνακα. Αυτό προϋποθέτει ότι ο πίνακας ή 
ένα κοµµάτι του είναι επιλεγµένα Στη συνέχεια η εντολή µορφοποίησης 
ενεργοποιείται από το µενού Μορφή / Περιγράµµατα και σκίαση.. που εµφανίζει το 
παράθυρο διαλόγου Περιγράµµατα και σκίαση (εικ. 23). 

 
Εικόνα 23 : Το παράθυρο διαλόγου Περιγράµµατα και σκίαση 

Στην καρτέλα Περιγράµµατα, κάντε κλικ επιλέγοντας ανάλογα στο πεδίο Ρύθµιση, 
για το είδος του πλαισίου, στο πεδίο Στυλ:, για το είδος της γραµµής, στο πεδίο 
Χρώµα, για το χρώµα της γραµµής και στο πεδίο Πλάτος:, για το πάχος της 
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γραµµής. Στο δεξιό µέρος του παραθύρου διαλόγου, µπορείτε να δείτε τη µορφή του 
πλαισίου σας σε κατάσταση προεπισκόπησης.  

Στην καρτέλα Σκίαση, στο πεδίο Γέµισµα, επιλέξτε το χρώµα φόντου, στο πεδίο 
Μοτίβα Στυλ, επιλέξτε το ποσοστό σκίασης και στο πεδίο Μοτίβα Χρώµα, επιλέξτε 
τους κόκκους χρώµατος που θα υπάρχουν στη σκίαση. Παρατηρήστε πάλι την 
κατάσταση προεπισκόπησης, για να δείτε τι θα πάρετε στο τέλος και ανάλογα να το 
αποδεχτείτε µε κλικ στο κουµπί ΟΚ ή να το αλλάξετε µε κάποιες νέες επιλογές. 

Εκτός από το κείµενο που µπορείτε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο, έχετε τη 
δυνατότητα να εισαγάγετε και κάποια αντικείµενα που θα δώσουν καλύτερη εµφάνιση 
αλλά και φινέτσα στη δουλειά σας.   

Το αντικείµενο είναι ένα τµήµα πληροφορίας που δηµιουργήθηκε µε κάποια 
εφαρµογή των Windows. Τέτοια αντικείµενα µπορεί να είναι µια έτοιµη εικόνα ή 
σκίτσο ClipArt, καλλιτεχνικό κείµενο WordArt, κάποια φωτογραφία που σαρώσατε 
µε το σαρωτή σας, απλά αυτόµατα ή άλλα σύνθετα σχήµατα που δηµιουργήσατε ή 
ένας µαθηµατικός τύπος που κατασκευάσατε µε το συντάκτη των εξισώσεων, 
Equation Editor του Word.  

Όπως όταν εισάγουµε νέο κείµενο αυτό ωθεί το κείµενο προς τα δεξιά του 
καταλαµβάνοντας τον αντίστοιχο χώρο το ίδιο συµβαίνει και µε τα αντικείµενα. Γι' 
αυτό τη στιγµή που εισάγουµε ένα αντικείµενο στο έγγραφό µας µπορεί να χαλάσει η 
στοίχιση ή οι αποστάσεις των παραγράφων του κειµένου. 

Τι µπορούµε να κάνουµε µε ένα αντικείµενο;  

 Να µετακινήσουµε αντικείµενα σχεδίασης, πλαίσια κειµένου, 
αυτόµατα σχήµατα, έτοιµες εικόνες, εικόνες WordArt ή εικόνες που 
έχουµε εισαγάγει, σύροντας τα στο σηµείο που θέλουµε να 
τοποθετηθούν.   

 Να αναδιπλώσουµε κείµενο γύρω από ένα αντικείµενο σχεδίασης 
οποιουδήποτε µεγέθους ή σχήµατος. Μπορούµε επιπλέον να 
ορίσουµε συγκεκριµένες πλευρές του πλαισίου κειµένου ή του 
γραφικού που θέλουµε να αναδιπλώνεται το κείµενο καθώς και την 
απόσταση µεταξύ του πλαισίου κειµένου ή του γραφικού και του 
κειµένου που το περιβάλλει.   

 Να αλλάξουµε το µέγεθος τους.  

 Να δηµιουργήσουµε επίπεδα κειµένου και γραφικών.   

 Να δηµιουργήσουµε εφέ υδατογραφήµατος.  

 Να στοιχίσουµε αντικείµενα σχεδίασης µε άλλα αντικείµενα 
σχεδίασης ή να τα στοιχίσουµε σε σχέση µε ολόκληρη τη σελίδα.  

Εισαγωγή και 
διαχείριση 
αντικειµένων  
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 Να κατανείµουµε (ή να τακτοποιήσουµε) αντικείµενα σχεδίασης, 
ούτως ώστε να έχουν ίσες αποστάσεις µεταξύ τους είτε κατακόρυφα 
είτε οριζόντια ή σε σχέση µε ολόκληρη τη σελίδα.   

 Να µετακινήσουµε ένα αντικείµενο σχεδίασης ή µια οµάδα 
αντικειµένων σχεδίασης µε µικρά βήµατα.    

Το Word διαθέτει µια µεγάλη ποικιλία έτοιµων εικόνων που περιλαµβάνονται στην 
Clip Gallery (συλλογή ελεύθερων για χρήση εικόνων, φωτογραφιών και άλλων 
αντικειµένων), ώστε να διακοσµείτε εύκολα τα έγγραφά σας µε επαγγελµατικά 
σχεδιασµένες εικόνες, ή µε ψηφιοποιηµένες φωτογραφίες. 

Για να εισαγάγετε µια έτοιµη εικόνα ClipArt:  

1. Επιλέξτε από το µενού Εισαγωγή, το υποµενού Εικόνα και εκεί κάντε κλικ 
στην εντολή  Έτοιµες εικόνες ClipArt…  

2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή ClipArt, στην καρτέλα Εικόνες, επιλέξτε 
την κατηγορία, από την οποία θα πάρετε την εικόνα, µόλις την εντοπίσετε, κάντε 
κλικ επάνω της.  

3. Στη συνέχεια κλικ στο κουµπί  Εισαγωγή clip.  

Για να εισαγάγετε µια ψηφιοποιηµένη εικόνα από αρχείο :  

1. Επιλέξτε από το µενού Εισαγωγή, το υποµενού Εικόνα και εκεί κάντε κλικ 
στην εντολή  Από αρχείο.…  

2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, βρείτε και επιλέξτε το αρχείο που 
θέλετε να εισαγάγετε. Εάν δεν το βρίσκετε στον τρέχοντα φάκελο, αναζητήστε το 
φάκελο που ψάχνετε από το πεδίο ∆ιερεύνηση σε:. 

3. Κάντε κλικ στο κουµπί Εισαγωγή. 

Εάν το αντικείµενο δεν είναι σε ευθυγράµµιση µε το κείµενο, µπορεί το κείµενο να 
αναδιπλώνεται γύρω από ένα γραφικό ή ένα πλαίσιο κειµένου. Για να ρυθµίσετε την 
αναδίπλωση του κειµένου:  

1. Μπορείτε στη γραµµή εργαλείων Εικόνα να κάνετε κλικ στο 
κουµπί  για την αναδίπλωση του κειµένου. 

2. Στις επιλογές που εµφανίζονται (εικ. 24) πρέπει να επιλέξετε ανάλογα µε τη 
θέση που θέλετε να τοποθετήσετε την εικόνα, το στυλ της αναδίπλωσης του 
κειµένου (π.χ. Τετράγωνη για εισαγωγή µέσα στο κείµενο ή Επάνω και 
κάτω, αν δε θέλετε να έχει δίπλα της κείµενο ή τέλος Εµπρός ή Πίσω από 
το κείµενο, αν θέλετε η εικόνα να µην επηρεάσει το κείµενο). 

3. Πατήστε το κουµπί ΟΚ. 

Εισαγωγή έτοιµης 
εικόνας 

Αναδίπλωση 
κειµένου γύρω από 
αντικείµενο 
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Εικόνα 24: Η καρτέλα Αναδίπλωση κειµένου στο παράθυρο διαλόγου  Μορφοποίηση εικόνας 

Η εισαγοµένη εικόνα (ή όποιο αντικείµενο έχουµε επιλέξει) περικλείεται από οκτώ (8) 
λαβές (κενά τετράγωνα) που βοηθούν στη ρύθµιση του µεγέθους της. Για να αλλάξετε 
µέγεθος σε ένα αντικείµενο σύρατε το δείκτη πάνω σε µια από τις γωνιακές λαβές και 
µόλις πάρει το σχήµα δικέφαλου βέλους, κάντε κλικ και χωρίς να απελευθερώσετε το 
πλήκτρο του ποντικιού, αποκρίνετε ή πλησιάστε το δείκτη από το κέντρο του 
αντικειµένου, για να µεγαλώσετε ή να µικρύνετε αντίστοιχα το αντικείµενο. Κατά τη 
διάρκεια της αλλαγής µεγέθους ένα διάστικτο πλαίσιο σας βοηθά να επιλέξετε το 
µέγεθος που θέλετε. Για να αλλάξετε θέση σε ένα αντικείµενο, σύρατε το δείκτη πάνω 
του, µέχρι ο δείκτης να πάρει το σχήµα τετρακέφαλου βέλους, οπότε σέρνετε και 
αφήνετε το αντικείµενο στη νέα του θέση. 

 
Εικόνα  25 : Η γραµµή εργαλείων εικόνα 

Αλλαγή µεγέθους 
και θέσης ενός 
αντικειµένου  
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Όταν επιλέγετε µια εικόνα, εµφανίζεται - ενεργοποιείτε η γραµµή εργαλείων Εικόνα 
µε διάφορα εργαλεία (Εικ. 25), τα οποία µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να 
περικόψετε την εικόνα, να της προσθέσετε περίγραµµα, να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα 
και το κοντράστ (αντίθεση χρωµάτων) της ή τέλος να την κάνετε υδατογράφηµα. 

Εάν θέλετε να δηµιουργήσετε οπτικά εφέ κειµένου, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το 
εργαλείο καλλιτεχνικό κείµενο (WordArt). 

Για να εισαγάγετε καλλιτεχνικό κείµενο στο έγγραφό σας, αρκεί να επιλέξετε από το 
µενού Εισαγωγή, το υποµενού Εικόνα και την εντολή WordArt… ή να κάνετε κλικ 
στο κουµπί   της γραµµής εργαλείων Σχεδίαση. Στο παράθυρο διαλόγου 
Συλλογή WordArt που θα εµφανιστεί, στο πεδίο Επιλογή στυλ WordArt:, διαλέξτε 
το στυλ που επιθυµείτε να εφαρµόσετε και πατήστε το κουµπί ΟΚ. Τότε εµφανίζεται 
το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κειµένου WordArt, το οποίο σας προτρέπει να 
πληκτρολογήσετε το κείµενο που θέλετε στο πεδίο Κείµενο:. Παράλληλα, µπορείτε 
να µµορφοποιήσετε κατάλληλα το κείµενο σας, επιλέγοντας τη γραµµατοσειρά που 
θέλετε και µε έντονους ή πλάγιους χαρακτήρες. Μόλις το κάνετε, πατήστε το κουµπί 
ΟΚ και θα εµφανιστεί το κείµενό σας µε τη µορφή που επιλέξατε, οπότε µπορείτε να 
το τοποθετήσετε ως αντικείµενο, όπου θέλετε µέσα στη σελίδα. 

 
Εικόνα 10 : Η γραµµή εργαλείων WordArt 

 

 

 

 

1. ∆ηµιουργία ενός νέου εγγράφου, πληκτρολόγηση µιας παραγράφου 
κειµένου, διαµόρφωση σελίδας, µορφοποίηση παραγράφου, 
µορφοποίηση κειµένου, κ.ο.κ. 

2. ∆ηµιουργία ανακοίνωσης – καλέσµατος φιλάθλων ή µαθητών για κάποιο 
σηµαντικό γεγονός (αγώνας – εκδήλωση σχολείου). Χρήση 
καλλιτεχνικού κειµένου και εικόνων. 

3. ∆ηµιουργία ωρολογίου προγράµµατος οµάδας, σχολείου κ.ο.κ. Χρήση 
πίνακα και καλλιτεχνικού κειµένου. 

4. ∆ηµιουργία βιογραφικού µε τη χρήση προτύπου του Word. 

 

Εισαγωγή 
καλλιτεχνικού 
κειµένου  

∆ραστηριότητες 



ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
Λογιστικά Φύλλα 

Λογιστικά 
 Φύλλα
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Εισαγωγή στα 
Λογιστικά Φύλλα  

Εισαγωγή 
ανάγκη για υπολογισµούς στην καθηµερινή µας ζωή είναι συνεχής. Το 
Excel είναι ένα πρόγραµµα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (πρόγραµµα 
διαχείρισης και επεξεργασίας πινάκων). Σας επιτρέπει να κάνετε 
υπολογισµούς και γραφικές παραστάσεις µε τα δεδοµένα που έχετε 

καταχωρήσει. Ακόµη σας επιτρέπει να οργανώνετε τα δεδοµένα σας ή να ορίζετε 
κριτήρια µε τα δεδοµένα που θέλετε να βλέπετε ή και να εκτυπώνετε.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα έρθετε σε µια πρώτη επαφή µε τα λογιστικά φύλλα ή φύλλα 
εργασίας (spreadsheets), όπως αλλιώς λέγονται. Θα εξοικειωθείτε µε την εισαγωγή, 
τροποποίηση και επεξεργασία καταλόγων κειµένων και αριθµών. Θα αποκτήσετε 
δεξιότητες στους υπολογισµούς και τη δηµιουργία γραφηµάτων.  

Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο θα µπορείτε καλύτερα να: 

 Ανοίγετε και να τερµατίζετε  µια εφαρµογή λογιστικών φύλλων.  

 ∆ηµιουργείτε ένα νέο αρχείο και να το αποθηκεύετε στο δίσκο ή σε 
δισκέτα.  

 Ανοίγετε ένα υπάρχον αρχείο  και να εισάγετε κείµενο, αριθµούς σε ένα 
κελί, να µετακινήστε µέσα σε ένα φύλλο εργασίας, χρησιµοποιώντας το 
πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.  

 Επιλέγετε όλο το φύλλο εργασίας, µια γραµµή, µια στήλη, καθώς και ένα 
ή περισσότερα κελιά. 

 Αντιγράφετε, αποκόπτετε και επικολλάτε περιεχόµενα κελιών µέσα στο 
ίδιο φύλλο εργασίας. 

 Μορφοποιείτε τα περιεχόµενα και την εµφάνιση των κελιών (αριθµός, 
γραµµατοσειρά, στοίχιση), των γραµµών και των στηλών. 

Κεφάλαιο 

3 
Σκοπός Η 

Προσδοκώµενα 
Αποτελέσµατα 
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 Συντάσσετε απλούς αριθµητικούς τύπους, χρησιµοποιείτε τις βασικές 
αριθµητικές συναρτήσεις και τη σχετική ή απόλυτη αναφορά του 
περιεχοµένου ενός κελιού.  

 ∆ηµιουργείτε ένα γράφηµα σε ένα αρχείο λογιστικού φύλλου. 

 Εισάγετε αρίθµηση των σελίδων και να διαµορφώνετε κεφαλίδα και 
υποσέλιδο σε ένα φύλλο εργασίας. 

 Καθορίζετε τα περιθώρια, το µέγεθος και τον προσανατολισµό της 
σελίδας. 

 Χρησιµοποιείτε  την προεπισκόπηση της εκτύπωσης και να εκτυπώνετε 
φύλλα.  

 

Εισαγωγή στο Excel 
Οι εφαρµογές των Λογιστικών Φύλλων χρησιµοποιούνται για την οικονοµική και 
επιστηµονική ανάλυση των αριθµητικών δεδοµένων. Τα προγράµµατα αυτά εκτελούν 
υπολογισµούς και παρουσιάζουν µε γραφήµατα σχέσεις µεταξύ των δεδοµένων. 

Στο πεδίο της Φυσικής Αγωγής, τα λογιστικά φύλλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την καταγραφή και αποθήκευση βαθµολογιών τριµήνων, εξαγωγή αποτελεσµάτων 
βαθµολογίας έτους, καταγραφή αθλητικού υλικού, καταγραφή της συµµετοχής των 
µαθητών κ.ο.κ. Η αποθήκευση όλων αυτών στο δίσκο του υπολογιστή δίνει τη 
δυνατότητα στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής αφενός µεν να τα µοιράζεται µε άλλους 
συναδέλφους τους αφετέρου δε να τα χρησιµοποιεί και να τα µετατρέπει µε ευκολία 
για τους δικούς του σκοπούς. 

Για να εκκινήσετε το Excel, πρέπει να κάνετε κλικ στο «έναρξη», στη συνέχεια 
πηγαίνετε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω στα «Προγράµµατα» και επιλέγετε 
Microsoft Excel από το µενού Προγραµµάτων των Windows. Όταν ξεκινά το 
Excel, εµφανίζεται στην οθόνη ένα καινούργιο έγγραφο, µε όνοµα «Βιβλίο 1», που 
είναι το προσωρινό όνοµα του εγγράφου σας, µέχρι να το αρχειοθετήσετε και να του 
δώσετε το όνοµα που θέλετε. Το περιβάλλον εργασίας και η οθόνη του Excel, είναι 
παρόµοια µε τις άλλες εφαρµογές του MsOffice.  

Τα αρχεία του Microsoft Excel ονοµάζονται Βιβλία Εργασίας. Το βιβλίο εργασίας 
είναι το αρχείο που κάθε φορά αποθηκεύετε και περιέχει συνήθως τρία (3) Φύλλα 
Εργασίας (Worksheets), τα οποία ονοµάζονται Φύλλο1, Φύλλο2 και Φύλλο3.  
Μπορείτε όµως αν το θελήσετε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε φύλλα από το βιβλίο 
εργασίας σας. Το Φύλλο εργασίας είναι ένα πλέγµα από γραµµές και στήλες. Ένα 
Φύλλο Εργασίας έχει 256 στήλες και 65536 γραµµές. Η τοµή µιας γραµµής και µιας 
στήλης ονοµάζεται κελί (cell). Το όνοµα ή διεύθυνση του κελιού προκύπτει από τη 
στήλη και τη γραµµή στις οποίες ανήκει π.χ D2. Η διεύθυνση ενός κελιού λέγεται 
αναφορά κελιού και πρέπει πάντα να γράφεται µε αγγλικούς χαρακτήρες. 

Η χρησιµότητα των 
Φύλλων Εργασίας 

Εκκίνηση του 
προγράµµατος 
Microsoft Excel 
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Όταν κάνουµε κλικ ή µετακινούµαστε µε τα βελάκια του πληκτρολογίου σε ένα κελί, 
αυτό εµφανίζεται µε έντονο περίγραµµα και γίνεται το ενεργό κελί. Το ενεργό κελί 
είναι αυτό που εργαζόµαστε (καταχωρούµε δεδοµένα, εισάγουµε έναν τύπο ή 
διορθώνουµε) και το όνοµά του εµφανίζεται µέσα στο πλαίσιο ονόµατος της γραµµής 
των Τύπων. Η κάτω δεξιά γωνία του ενεργού κελιού έχει ένα τετραγωνάκι που λέγεται 
Λαβή Συµπλήρωσης. 

 
Εικόνα 1 : Ενεργό κελί και λαβή συµπλήρωσης 

 

 Η Γραµµή Τίτλου είναι ή πρώτη γραµµή της οθόνης και στην οποία υπάρχει 
αριστερά, το όνοµα της εφαρµογής, το όνοµα του ενεργού βιβλίου εργασίας 
και δεξιά τα κουµπιά ρύθµισης του µεγέθους του παραθύρου. 

 Η Γραµµή των Μενού είναι η δεύτερη γραµµή στην οποία βρίσκονται όλες 
οι διαθέσιµες επιλογές του προγράµµατος, οµαδοποιηµένες και 
ταξινοµηµένες. Με κλικ εµφανίζονται οι πιο συνηθισµένες επιλογές και µε 
διπλό κλικ όλες οι επιλογές. 

 Οι Γραµµές εργαλείων. Όπως σε όλες τις εφαρµογές των Windows, στις 
γραµµές αυτές των εικονιδίων, υπάρχουν επιλεγµένες εντολές που 
χρησιµοποιούνται συχνότερα και µπορούν να εκτελεστούν άµεσα µε το 
πάτηµα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού πάνω στο κουµπί, χωρίς να 
ανατρέχετε στις οµαδοποιηµένες εντολές της προηγούµενης γραµµής. Αν 
τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω σ’ ένα πλήκτρο µιας οµάδας 
εργαλείων, χωρίς να κάνετε κλικ, τότε εµφανίζεται µια µικρή ετικέτα 
(ToolTip) που σας παρουσιάζει το όνοµα του εργαλείου. Το Excel διαθέτει 
δεκατρείς (13) έτοιµες γραµµές εργαλείων, αλλά ο χρήστης µπορεί να 
δηµιουργήσει και άλλες γραµµές εργαλείων προσαρµοσµένες στις δικές του 
ανάγκες. Οι γραµµές εργαλείων µπορούν να είναι και αυτοτελή µικρά 
παράθυρα. 

 Η Γραµµή των Τύπων. Είναι η πέµπτη γραµµή της οθόνης σας. Στη 
γραµµή αυτή µπορείτε να επεξεργάζεστε και να διορθώνετε το περιεχόµενο 
του ενεργού κελιού του φύλλου σας. Αριστερά είναι το πλαίσιο ονόµατος, στο 
οποίο εµφανίζεται η διεύθυνση του ενεργού κελιού ή η ενεργή περιοχή και 
δεξιά το περιεχόµενο του ενεργού κελιού. Στο Excel οι διορθώσεις µπορούν 
να γίνουν και µέσα στα κελιά, κάνοντας διπλό κλικ στο κελί ή πατώντας το 
πλήκτρο F2, χωρίς να χρειάζεται να διορθώσετε τη γραµµή των τύπων. Όταν 
είναι ενεργή η γραµµή αυτή, εµφανίζονται ακόµη τα πλήκτρα (πλήκτρο 

Περιγραφή των 
στοιχείων του 
παραθύρου του 
Excel 
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ακύρωσης), (πλήκτρο αποδοχής της καταχώρησης) και τέλος το πλήκτρο 
(πλήκτρο εµφάνισης του αποτελέσµατος του τύπου). 

 Οι Ετικέτες Γραµµών και Στηλών. Πάνω από την πρώτη γραµµή του 
φύλλου εργασίας, υπάρχουν οι ετικέτες των στηλών που είναι γράµµατα ή 
συνδυασµοί γραµµάτων του λατινικού αλφαβήτου (από A, B, C,…,AA, 
AB,…,CA, CB, έως και IV, σύνολο 256) και αριστερά από το φύλλο 
εργασίας υπάρχουν, σε κατακόρυφη στήλη, οι ετικέτες των γραµµών που είναι 
οι αριθµοί από το 1 – 65536 για κάθε φύλλο εργασίας.  

 Οι Μπάρες Κύλισης. Όπως σε όλες τις εφαρµογές των Windows, δεξιά του 
φύλλου εργασίας υπάρχει η κατακόρυφη µπάρα κύλισης και κάτω η οριζόντια 
µπάρα κύλισης µαζί µε τους σελιδοδείκτες των φύλλων εργασίας του βιβλίου 
σας. 

 Η Γραµµή Κατάστασης. Βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης και σε αυτήν 
αναφέρονται πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του βιβλίου εργασίας. 
Αν θέλετε όµως µπορείτε να την αποκρύψετε.  

 Η κύρια περιοχή του Φύλλου Εργασίας. Είναι το πλέγµα από γραµµές και 
στήλες στο οποίο εισάγουµε και επεξεργαζόµαστε αριθµούς, κείµενο και 
ηµεροµηνίες. Συνολικά σε κάθε φύλλο εργασίας έχουµε πάνω από 16,5 
εκατοµµύρια διαθέσιµα κελιά για εισαγωγή κειµένου, αριθµών ή 
υπολογιστικών τύπων. Σε κάθε κελί µπορείτε να πληκτρολογήσετε µέχρι 
32000 χαρακτήρες.  

 

 
Εικόνα 2 : Τα στοιχεία της οθόνης του Excel 
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Μπορείτε να µετακινηθείτε ένα κελί αριστερά, ένα κελί πάνω, ένα κελί κάτω, ένα κελί 
δεξιά χρησιµοποιώντας τα τέσσερα βελάκια µετακίνησης από το πληκτρολόγιο. 
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε και άλλα πλήκτρα για τη µετακίνησή σας µέσα 
στο φύλλο εργασίας : 

 ENTER  σας µετακινεί ένα κελί κάτω 

 TAB  σας µετακινεί ένα κελί δεξιά 

 HOME    σας µετακινεί στην αρχή της τρέχουσας γραµµής       

 CTRL + HOME   σας µετακινεί στο πρώτο κελί του ενεργού φύλλου 
εργασίας (συνδυασµός των δυο πλήκτρων) 

 CTRL + END  σας µετακινεί στο κελί που αποτελεί την τοµή της 
τελευταίας ενεργής γραµµής και στήλης 

 SHIFT + TAB  σας µετακινεί ένα κελί αριστερά 

 PageUp  σας µετακινεί µια σελίδα οθόνης πάνω 

 PageDown  σας µετακινεί µια σελίδα οθόνης κάτω 

Επίσης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις µπάρες κύλισης για να δείτε το κελί που 
θέλετε και κάνοντας απλό κλικ πάνω στο κελί να µεταφερθείτε. Ένας άλλος 
τρόπος είναι να χρησιµοποιήσετε την εντολή Μετάβαση από το Μενού 
Επεξεργασία. Στο εµφανιζόµενο πλαίσιο και στη θέση αναφορά 
πληκτρολογήστε το όνοµα του κελιού στο οποίο θέλετε να µεταβείτε και κάντε 
κλικ στο ΟΚ.  

 Όταν εκκινείτε το Excel, στην οθόνη σας έχετε πάντοτε ένα κενό βιβλίο 
εργασίας, που ονοµάζεται Βιβλίο1, και το οποίο είναι έτοιµο να δεχθεί τα 
δεδοµένα της εργασίας σας. Μπορείτε όµως σε κάθε στιγµή, να ανοίξετε και ένα 
ακόµη αρχείο επιλέγοντας από το µενού Αρχείο την εντολή ∆ηµιουργία... ή 
κάνοντας κλικ στο κουµπί  στη Βασική γραµµή εργαλείων. Τότε το Excel 
κρατά στη µνήµη RAM και το πρώτο αρχείο δίνοντας στο δεύτερο, το όνοµα 
Βιβλίο2. Αν θέλετε να µετακινείτε δεδοµένα από ένα Βιβλίο Εργασίας σε άλλο, 
τότε µπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα κάθε φορά στην µνήµη του 
Υπολογιστή σας, αρκεί αυτή να είναι επαρκής.  

Εφόσον βρίσκεστε στο γνώριµο περιβάλλον του Excel, επιλέξτε από το µενού 
Αρχείο την εντολή Άνοιγµα... ή κάντε κλικ στο κουµπί  της Βασικής 
γραµµής εργαλείων και στο παράθυρο διαλόγου που θα εµφανιστεί, στη θέση 
∆ιερεύνηση σε:, δώστε το φάκελο στον οποίο υπάρχει το αρχείο που θα ανοίξετε, 
ενώ στη θέση Όνοµα αρχείου:, δώστε το όνοµα του αρχείου που θέλετε, ή 
αναζητήστε το στη σχετική λίστα, πατώντας στο τέλος το κουµπί Άνοιγµα. Σε 

διαφορετική περίπτωση, αναζητήστε το εικονίδιο  κάποιου βιβλίου, στο 

Τεχνικές 
Μετακίνησης 

∆ηµιουργία νέου 
Βιβλίου Εργασίας 

Άνοιγµα ενός 
υπάρχοντος 
Βιβλίου Εργασίας  
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παράθυρο του Εξερευνητή των Windows και κάντε διπλό κλικ επάνω του, για να 
το φορτώσετε µαζί µε το Excel.  

Επιλέξτε από το µενού Αρχείο την εντολή Κλείσιµο ή κάντε κλικ στο κουµπί  
για το κλείσιµο του παραθύρου του βιβλίου εργασίας. Αυτή η ενέργεια 
απελευθερώνει τη µνήµη του υπολογιστή σας και η εργασία σας πλέον γίνεται 
ταχύτερα. Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο 
εργασίας, θα εµφανισθεί το προηγούµενο παράθυρο διαλόγου που θα σας ερωτά 
αν θέλετε να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας που 
πρόκειται να κλείσετε. Απαντήστε ανάλογα και το βιβλίο σας θα κλείσει µε ή 
χωρίς αποθήκευση. 

Οτιδήποτε πληκτρολογήσετε, θα εισαχθεί στο ενεργό κελί. Έτσι λοιπόν, µπορείτε να 
εισαγάγετε κείµενο (π.χ. τον τίτλο ενός πίνακα), αριθµούς (π.χ. τα δεδοµένα του 
πίνακα) και ηµεροµηνίες. Μπορείτε να βάζετε τίτλους, για να περιγράφετε τι είναι οι 
αριθµοί σας. Όταν εισαγάγετε οτιδήποτε στο φύλλο σας, τότε αυτό φαίνεται στο 
ενεργό κελί αλλά και στη γραµµή των τύπων. Για να καταχωρηθεί, πρέπει να πατήσετε 
το Enter ή να κάνετε κλικ στο κουµπί   της γραµµής των τύπων, ενώ, αν θέλετε να 
ακυρώσετε την καταχώριση, κάντε κλικ στο κουµπί  ή πατήστε το πλήκτρο Esc. 
Τα στοιχεία που εισαγάγατε αποθηκεύονται στο φύλλο εργασίας. 

Αν θέλετε να αντικαταστήσετε το περιεχόµενο στο ενεργό κελί, απλά πληκτρολογήστε 
το νέο περιεχόµενο και πατήστε πάλι τα παραπάνω πλήκτρα. 

 

Εάν οι πρώτοι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε σε ένα κελί ταιριάζουν µε µια 
υπάρχουσα καταχώριση αυτής της στήλης και εφόσον δεν υπάρχουν κενά κελιά, το 
Excel συµπληρώνει τους υπόλοιπους χαρακτήρες σ’ εκείνες τις καταχωρίσεις που 
περιέχουν κείµενο ή συνδυασµό κειµένου και αριθµών. Οι καταχωρίσεις που 
περιέχουν µόνο αριθµούς, ηµεροµηνίες ή ώρες δε συµπληρώνονται. 

 Για να αποδεχτείτε την προτεινοµένη καταχώριση, πιέστε το πλήκτρο Enter. 
Η συµπληρωµένη καταχώριση έχει ακριβώς την ίδια µορφή κεφαλαίων και 
πεζών γραµµάτων µε τις υπάρχουσες καταχωρίσεις.  

 Για να αντικαταστήσετε τους χαρακτήρες που εισάγονται αυτόµατα, 
συνεχίστε την πληκτρολόγηση.  

 Για να διαγράψετε τους χαρακτήρες που εισάγονται αυτόµατα, πιέστε το 
πλήκτρο Backspace.  

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από τη λίστα των καταχωρίσεων που υπάρχουν ήδη στη 
στήλη. Για να εµφανίσετε τη λίστα αυτή, πατήστε τα πλήκτρα Alt +  ή κάντε δεξί 
κλικ στο ενεργό κελί και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή από λίστα στο 
µενού συντόµευσης που θα εµφανισθεί. Τότε, θα εµφανισθεί η λίστα των 
καταχωρήσεων, οπότε κάντε κλικ σε αυτή που θέλετε, για να την εισαγάγετε στο 
ενεργό κελί. 

Κλείσιµο του 
Βιβλίου Εργασίας  

Εισαγωγή 
κειµένου, αριθµών 
& ηµεροµηνιών 

Αυτόµατη 
καταχώριση  



 

 7

Όταν πληκτρολογήσετε σε ένα κελί κάποιο από τα υπάρχοντα στοιχεία (π.χ. ∆ευτέρα) 
µιας προσαρµοσµένης λίστας, οδηγήστε το δείκτη σας στην κάτω δεξιά γωνία του 
ενεργού κελιού (λαβή συµπλήρωσης), ώστε να γίνει µικρός µαύρος σταυρός, 
κρατήστε πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρατε προς τα δεξιά. 
Θα δείτε ότι τα υπόλοιπα στοιχεία της λίστας (Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο, Κυριακή) ήδη συµπληρώθηκαν στα διπλανά κελιά. 

Όποιο στοιχείο και αν πληκτρολογήσετε πρώτο, η λίστα θα αρχίσει να 
συµπληρώνεται από το επόµενο στοιχείο και αν εξαντληθεί, θα αρχίσει πάλι από την 
αρχή. Οι λίστες που σας προσφέρει το Excel είναι οι ηµέρες της εβδοµάδας και οι 
µήνες του έτους, γραµµένες µε δύο τρόπους. 

Για να επιλέξετε ένα µόνο κελί κάντε κλικ στο κελί αυτό µε το ποντίκι. Για να 
επιλέξετε µια συνεχόµενη περιοχή κελιών κρατήστε πατηµένο το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικού και σύρετε πάνω από την περιοχή που θέλετε ή κάντε κλικ στο πρώτο 
κελί της περιοχής που θέλετε να επιλέξετε, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο SHIFT  
και κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Όταν επιλέξετε µια περιοχή κελιών, το 
πρώτο κελί της επιλεγµένης περιοχής είναι ενεργό (έχει άσπρο χρώµα σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα κελιά που είναι µαύρα).  

Μπορείτε να επιλέξετε µεµονωµένα κελιά, αν κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο Ctrl 
και κάνετε διαδοχικά κλικ επάνω στα κελιά. Ακόµη, η επιλογή αυτή µπορεί να 
περιέχει και µικρές περιοχές. Επιλέξτε µια περιοχή, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και, 
τέλος, επιλέξτε άλλη µια περιοχή. Η επιλογή µη ορθογώνιας περιοχής γίνεται µόνο, 
αν πρόκειται να τη µορφοποιήσετε. 

 
Εικόνα 3 : Επιλογή µη  διαδοχικών περιοχών 

Μπορείτε να επιλέξετε µια στήλη ή µια γραµµή πολύ απλά, αρκεί να κάνετε κλικ 
επάνω στην ετικέτα της στήλης ή στην ετικέτα της γραµµής. Τότε όµως επιλέγεται όλη 
η στήλη ή όλη η γραµµή (µέχρι το τέλος του φύλλου εργασίας), πράγµα που σπάνια 
θα το χρειαστείτε. Αντίθετα, αν επιλέγετε µε σκοπό να µορφοποιήσετε, δεν πρέπει να 
επιλέγετε κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρά µόνο αν θέλετε να εισαγάγετε στήλες ή γραµµές 
πριν από τις επιλεγµένες. 

Μπορείτε να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας µε σκοπό να το µµορφοποιήσετε 
ή να το αντιγράψετε κάπου αλλού. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο γκρίζο 
ορθογώνιο που βρίσκεται στην τοµή της γραµµής των ετικετών των στηλών και της 
στήλης των ετικετών των γραµµών. Αν επιλέξετε το φύλλο εργασίας µε τον τρόπο 
αυτό και όχι σύροντας το ποντίκι σας, τότε στην περίπτωση που το αντιγράφετε κάπου 

Επιλογή 
δεδοµένων από 
προσαρµοσµένη 
λίστα  

Επιλογή κελιών 
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αλλού, µεταφέρεται η µµορφοποίηση που έχετε κάνει, αλλά και οι όποιες παρεκβάσεις 
στα πλάτη των στηλών ή στα ύψη των γραµµών. 

 
Εικόνα 4 : Επιλογή ολόκληρου φύλλου εργασίας 

Πολλές φορές καταχωρούνται σε ένα κελί περισσότερους χαρακτήρες από αυτούς που 
χωρά το κελί. Επίσης µερικές φορές το αποτέλεσµα των υπολογισµών περιέχει 
περισσότερα ψηφία από όσα µπορεί να χωρέσει το κελί. Σε αυτή την περίπτωση το 
λογιστικό φύλλο εµφανίζει τους παρακάτω χαραχτήρες ######## και για να σας 
εµφανίσει τον αριθµό θα πρέπει να αυξήσετε το πλάτος της στήλης. ∆εν είναι δυνατόν 
να έχετε κελιά στην ίδια στήλη µε διαφορετικό πλάτος. Όλα τα κελιά της ίδιας στήλης 
έχουν το ίδιο πλάτος. Για να αλλάξουµε το πλάτος ενός κελιού πρέπει να αλλάξουµε 
το πλάτος της στήλης που ανήκει.  

Για να αλλάξετε το πλάτος της στήλης πάτε το δείκτη σας ανάµεσα στις ετικέτες των 
στηλών, οπότε γίνεται οριζόντιο δικέφαλο βέλος, κάντε κλικ και τότε θα δείτε ένα 
κίτρινο πλαίσιο που θα δείχνει το τρέχον πλάτος της στήλης. Κρατήστε πατηµένο το 
αριστερό πλήκτρο και σύρατε προς τα δεξιά ή αριστερά και τότε αντίστοιχα θα 
µεγαλώνει ή θα µικρύνει το πλάτος της στήλης. Όση ώρα κρατάτε πατηµένο το 
πλήκτρο του ποντικιού και σύρετε, θα βλέπετε στο κίτρινο πλαίσιο την τρέχουσα τιµή 
του πλάτους της στήλης. Ένας άλλος τρόπος για να αλλάξετε το πλάτος µιας στήλης 
είναι να επιλέξετε τη στήλη κάνοντας κλικ στην ετικέτα της και στη συνέχεια να 
επιλέξετε το µενού Μορφή > Στήλη > Πλάτος…, οπότε και θα εµφανισθεί το 
παράθυρο διαλόγου Πλάτος στήλης, (εικ. 5) στο οποίο µπορείτε να 
πληκτρολογήσετε το πλάτος της στήλης σας που θέλετε, και να κάνετε κλικ στο 
κουµπί ΟΚ. 

 
Εικόνα 5 : Το παράθυρο διαλόγου Πλάτος στήλης 

Αλλαγή του 
πλάτους των 
στηλών  
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Για να αλλάξετε το Ύψος των Γραµµών, δείξτε  στη διαχωριστική γραµµή µεταξύ 
δύο γραµµών και σύρετε προς την αντίστοιχη κατεύθυνση για να µειώσετε ή να 
αυξήσετε το ύψος µιας γραµµής.  

Εναλλακτικά, µπορείτε να επιλέξετε τη γραµµή, κάνοντας κλικ στην ετικέτα της και 
µετά να επιλέξετε το µενού Μορφή > Γραµµή > Ύψος…, οπότε και θα εµφανισθεί 
το παράθυρο διαλόγου Ύψος γραµµής στο οποίο µπορείτε να πληκτρολογήσετε το 
επιθυµητό ύψος της γραµµής σας, κάνοντας στο τέλος κλικ στο κουµπί ΟΚ. 

 
Εικόνα 6 : Το παράθυρο διαλόγου Ύψος γραµµής 

Μπορείτε να αντιγράψετε, διαγράψετε, µετακινήσετε είτε ένα κελί είτε µια περιοχή 
κελιών του φύλλου εργασίας.  

Για να αντιγράψτε ένα κελί ή µια περιοχή κελιών ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα : 

 Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή 

 Πηγαίνετε στο µενού επεξεργασία και επιλέξτε αντιγραφή 

 ∆ηλώστε (κάνετε κλικ) το κελί στο οποίο θέλετε να γίνει η αντιγραφή  

 Πηγαίνετε στο µενού επεξεργασία και επιλέξτε επικόλληση. 

 

Για να διαγράψτε ένα κελί ή µια περιοχή κελιών ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα : 

 Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή 

 Πηγαίνετε στο µενού επεξεργασία και επιλέξτε αποκοπή 

 Με επιλεγµένη το κελί ή την περιοχή πατήστε το κουµπί delete. 

Για να µετακινήστε τα περιεχόµενα  ενός κελιού ή µιας περιοχής από τη θέση που 
βρίσκονται σε µια άλλη, ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα : 

 Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή 

 Πηγαίνετε στο µενού επεξεργασία και επιλέξτε αποκοπή 

 ∆ηλώστε (κάντε κλικ) το κελί στο οποίο θέλετε να γίνει η µετακίνηση  

 Πηγαίνετε στο µενού επεξεργασία και επιλέξτε επικόλληση. 

Αλλαγή του ύψους 
των γραµµών  

Αντιγραφή – 
∆ιαγραφή - 
Μετακίνηση 
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Για να διαγράψετε µια γραµµή ή στήλη θα πρέπει να : 

 Κάντε δεξί κλικ πάνω στην ετικέτα της γραµµής ή της στήλης, οπότε και θα 
επιλεγεί όλη η γραµµή ή η στήλη. (Αν θέλετε να διαγράψετε περισσότερες 
γραµµές ή στήλες, επιλέξτε τις πρώτα µε τρόπους που αναφέραµε παραπάνω 
και µετά κάντε δεξί κλικ επάνω στην επιλογή).  

 Στο µενού συντοµίας που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή ∆ιαγραφή. 
Τότε, χωρίς επιβεβαίωση, θα διαγραφούν οι γραµµές ή οι στήλες και θα 
µετατοπισθούν ανάλογα οι υπόλοιπες γραµµές ή στήλες στις θέσεις των 
διαγραµµένων. 

Για να εισαγάγετε µια νέα στήλη θα πρέπει να : 

 κάντε δεξί κλικ στην ετικέτα της στήλης, πριν από την οποία θέλετε να 
εισαχθεί η νέα στήλη  

 στο µενού συντοµίας που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. 
Τότε µια νέα στήλη θα εισαχθεί πριν από τη στήλη που είχατε επιλέξει. 

Για να εισαγάγετε µια νέα γραµµή θα πρέπει να : 

 κάντε δεξί κλικ στην ετικέτα της γραµµής, πριν από την οποία θέλετε να 
εισαχθεί η νέα στήλη  

 στο µενού συντοµίας που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. 
Τότε µια νέα γραµµή θα εισαχθεί πριν από τη γραµµή που είχατε επιλέξει. 

Για να εισαγάγετε νέο φύλλο εργασίας στο βιβλίο σας, επιλέξτε από  το µενού 
Εισαγωγή την εντολή Φύλλο εργασίας και τότε το Excel θα εισαγάγει ένα νέο φύλλο 
εργασίας πριν από το ενεργό φύλλο. Για να προσθέσετε πολλά φύλλα εργασίας, 
κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Shift και έπειτα κάντε κλικ στον αριθµό των 
καρτελών του φύλλου εργασίας που θέλετε να προστεθούν στο ανοιχτό βιβλίο 
εργασίας. Μετά την επιλογή των φύλλων επιλέξτε από  το µενού Εισαγωγή την εντολή 
Φύλλο εργασίας. 

Για να αντιγράψετε ένα φύλλο εργασίας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω 
βήµατα: 

 Κάντε κλικ στο κουµπί επιλογής του φύλλου εργασίας (το γκρίζο ορθογώνιο 
στην τοµή των ετικετών γραµµών και στηλών) για να επιλέξτε όλο το φύλλο 
σας.  

 Στη συνέχεια επιλέξτε Αντιγραφή από το µενού Επεξεργασία ή κάντε την 
αντιγραφή µε όποιον άλλο τρόπο θέλετε, από αυτούς που ήδη ξέρετε.  

 Ύστερα κάντε κλικ στην ετικέτα του φύλλου που θέλετε να το αντιγράψετε και 
κάντε πάλι κλικ στο κουµπί επιλογής του νέου φύλλου εργασίας.  

∆ιαγραφή 
γραµµών ή στηλών 

Εισαγωγή νέας 
στήλης 

Εισαγωγή νέας 
γραµµής 

Εισαγωγή – 
Αντιγραφή – 
Μετακίνηση και 
∆ιαγραφή Φύλλων 
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 Τέλος, επιλέξτε Επικόλληση από το µενού Επεξεργασία ή κάντε την 
επικόλληση στο νέο φύλλο µε όποιον άλλο τρόπο θέλετε, από αυτούς που 
ήδη ξέρετε.  

Με τον τρόπο αυτό διατηρούνται όλα τα χαρακτηριστικά του φύλλου εργασίας, είτε 
πρόκειται για τη µορφοποίηση των κελιών, είτε πρόκειται για τις διαστάσεις τους. 

Για να µετακινήσετε σε άλλη θέση ένα φύλλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην ετικέτα 
του φύλλου και στο µενού συντοµίας που εµφανίζεται κάντε κλικ στην εντολή 
Μετακίνηση ή αντιγραφή….(εικ. 7). Θα εµφανισθεί το παράθυρο διαλόγου 
Μετακίνηση ή αντιγραφή και τότε στο πεδίο Στο βιβλίο:, επιλέξτε το βιβλίο 
εργασίας που θα µετακινήσετε ή αντιγράψετε το φύλλο αυτό. Στο πεδίο Πριν από το 
φύλλο:, κάντε κλικ στο φύλλο πριν από το οποίο θέλετε να µετακινηθεί το φύλλο σας 
και, αν θέλετε να πάει αντίγραφό του στη νέα θέση, επιλέξτε τη θυρίδα ∆ηµιουργία 
αντιγράφου (εικ. 8). 

                   
Εικόνα 7 : Το µενού συντοµίας                                     Εικόνα 8 : Το παράθυρο διαλόγου µετακίνηση ή αντιγραφή 

Για να διαγράψτε ένα φύλλο εργασίας κάντε δεξί κλικ πάνω στην ετικέτα του φύλλου, 
το οποίο θέλετε να διαγράψετε και στο µενού συντοµίας (εικ. 7) που εµφανίζεται 
κάντε κλικ στην επιλογή ∆ιαγραφή. Τότε θα εµφανισθεί ένα παράθυρο 
προειδοποίησης (εικ. 9) και εσείς πρέπει να απαντήσετε ανάλογα για το τι θέλετε να 
κάνετε. 

 
Εικόνα 9 : Το παράθυρο προειδοποίησης ∆ιαγραφής 

Τέλος για να µετονοµάσετε ένα φύλλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ επάνω στην ετικέτα 
του φύλλου σας και στο µενού που εµφανίζεται (εικ. 7), κάντε κλικ στην επιλογή 
Μετονοµασία. Τότε επιλέγεται το περιεχόµενο της ετικέτας και στη συνέχεια ότι 
πληκτρολογήσετε θα αντικαταστήσει αυτό το περιεχόµενο.  
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Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης 
κελιών, γραµµών και στηλών 
Η εµφάνιση ενός πίνακα µε πληροφορίες έχει καθοριστική σηµασία τόσο για λόγους 
αισθητικούς όσο και για λόγους καλύτερης αξιοποίησης των δεδοµένων που περιέχει. 
Πρέπει ο αναγνώστης να µπορεί να εντοπίζει γρήγορα τα δεδοµένα που τον 
ενδιαφέρουν, να τα κατανοεί εύκολα και να διακρίνει τα ουσιώδη από εκείνα, που ίσως, 
να έχουν µικρότερη σηµασία για αυτόν. 

Για να γίνει αυτό, εκτός από τη σωστή διάταξη των δεδοµένων του πίνακα, 
χρειάζονται οι κατάλληλες µορφοποιήσεις. Πολλές από αυτές έχετε ήδη γνωρίσει 
στην επεξεργασία κειµένου ενώ άλλες θα γνωρίσετε σε αυτή την ενότητα.  

Πληκτρολογήστε σε ένα κελί το περιεχόµενο που θέλετε να εµφανίσετε ως τίτλο, 
επάνω από µια σειρά κελιών και στη συνέχεια επιλέξτε την περιοχή των κελιών που 
θέλετε να συγχωνεύσετε. Μόλις το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουµπί  της 
γραµµής εργαλείων Μορφοποίηση και αµέσως θα συγχωνευθούν τα κελιά και το 
περιεχόµενο θα εµφανιστεί µε στοίχιση στο κέντρο, όσον αφορά την οριζόντια 
στοίχιση. Αν θέλετε συγχώνευση και άλλου είδους στοίχιση, µπορείτε να πατήσετε το 
ανάλογο κουµπί στοίχισης της γραµµής εργαλείων Μορφοποίηση. 

Πρώτα πρέπει να επιλέξετε (µπαρκάρετε) την περιοχή µέσα στην οποία υπάρχουν 
καταχωρήσεις που θέλετε να µορφοποιήσετε. 

Κατόπιν να επιλέξετε Κελιά… από το µενού Μορφή ή να κάνετε δεξί κλικ πάνω στην  
επιλεγµένη περιοχή (κελιά) και στο µενού συντοµίας που εµφανίζεται να κάντε κλικ 
στην εντολή Μορφοποίηση κελιών….  

Και στις δύο περιπτώσεις εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο διαλόγου µε τίτλο 
Μορφοποίηση κελιών, που µε τη χρήση των καρτελών του µπορείτε να 
µορφοποιήσετε το περιεχόµενο της επιλεγµένης σας περιοχής. 

 
Εικόνα 10 : Η καρτέλα Αριθµός της Μορφοποίησης κελιών 

 

Συγχώνευση 
κελιών και 
στοίχιση στο 
κέντρο  

Η Μορφοποίηση 
των κελιών  
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Μορφοποίηση Αριθµών 

Με τα στοιχεία της πρώτης καρτέλας Αριθµός (εικ. 10), µπορείτε να µορφοποιήσετε  
κελιά που περιέχουν αριθµητικά δεδοµένα όπως ποσά, ηµεροµηνίες και ώρες, 
κλάσµατα ή ειδικούς συνδυασµούς αριθµών (ΑΦΜ, Ταχυδροµικό Κώδικα, αριθµό 
κινητού τηλεφώνου). Στην κατηγορία Αριθµός για παράδειγµα στο πλαίσιο πλήθος 
δεκαδικών ψηφίων µπορείτε να προσδιορίστε αυτό που θέλετε για τα επιλεγµένα 
κελιά ενώ στο πλαίσιο χρήση διαχωριστικού χιλιάδων µπορείτε να χωρίσετε τις 
εκατοντάδες από τις χιλιάδες, τις χιλιάδες από τα εκατοµµύρια κ.λ.π. Ακόµη η λίστα 
αρνητικοί αριθµοί σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε µια από τις τέσσερις 
µορφοποιήσεις για αρνητικούς αριθµούς. 

Οτιδήποτε επιλέγετε, µην ξεχνάτε να βλέπετε κάθε φορά το πεδίο ∆είγµα, µέσα στο 
οποίο φαίνεται η τρέχουσα µορφή των κελιών σας.  

 
Εικόνα 11 : Η καρτέλα στοίχιση της Μορφοποίησης κελιών 

Μορφοποίηση της στοίχισης 

Με τη δεύτερη καρτέλα Στοίχιση (εικ. 11), µπορείτε να καθορίσετε την στοίχιση του 
κειµένου που υπάρχει στα επιλεγµένα κελιά. Οι επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας 
είναι η στοίχιση κειµένου, έλεγχος κειµένου και Προσανατολισµός. Ειδικότερα : 

 στην περιοχή στοίχιση κειµένου µπορείτε να στοιχίσετε το κείµενο 
οριζόντια ή κατακόρυφα και δηµιουργείστε εσοχή µέσα στο κελί  

 στην περιοχή έλεγχος κειµένου µπορείτε να αναδιπλώσετε κείµενο, 
να συγχωνεύσετε κελιά ή να προσαρµόσετε το κείµενο σύµφωνα µε 
το πλάτος του κελιού  

 και στην περιοχή Προσανατολισµός να εµφανίσετε το κείµενό σας 
κατακόρυφα ή να το περιστρέψετε µέχρι 90ο προς τα δεξιά ή προς τα 
αριστερά.  
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Εικόνα 12 : Η καρτέλα Γραµµατοσειρά της Μορφοποίησης κελιών 

Μορφοποίηση Γραµµατοσειρών 

Με την τρίτη καρτέλα Γραµµατοσειρά (εικ. 12), σας δίνεται η δυνατότητα να 
επιλέξετε τη Γραµµατοσειρά που θέλετε, το µέγεθος ή το στυλ των γραµµάτων, την  
υπογράµµιση της γραµµατοσειράς, το χρώµα των γραµµάτων από τη λίστα χρώµα 
και, τέλος, να ορίσετε κάποια ειδικά εφέ (∆ιακριτή διαγραφή, Εκθέτη ή ∆είκτη) που 
µπορεί να εµφανίσει το Excel. Αφού κάνετε τις επιλογές που θέλετε, πάτε στο πεδίο 
Προεπισκόπηση για να δείτε τη µορφή που θα έχουν τα κελιά σας, πριν κάνετε κλικ 
στο κουµπί ΟΚ ή πριν επισκεφθείτε όλες τις κάρτες. 

 
Εικόνα 13 : Η καρτέλα Περιγράµµατα της Μορφοποίησης κελιών 

 Περιγράµµατα σε κελιά  

Με την τέταρτη καρτέλα Περίγραµµα (εικ. 13), µπορείτε να εφαρµόσετε 
περιγράµµατα στα επιλεγµένα κελιά, να κάνετε ορατές, δηλαδή, τις γραµµές του 
πλέγµατος του Φύλλου εργασίας. Αυτό είναι βασικό διότι όταν εκτυπώνεται ένα φύλλο 
εργασίας, κανονικά δεν τυπώνεται στο χαρτί το πλέγµα γραµµών που βλέπετε µε 
αχνές γραµµές στην οθόνη. Πρέπει λοιπόν να εφαρµόσετε περιγράµµατα σε 
ορισµένα κελιά αν θέλετε να έχουν τα κελιά του πίνακά σας κάποιες γραµµές ώστε να 
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τονιστούν ορισµένα σηµεία και να είναι πιο ευανάγνωστα.  Τα περιγράµµατα είναι 
γραµµές που µπορούν να τεθούν στις τέσσερις πλευρές (και στις δύο διαγώνιους) ενός 
κελιού. Μπορείτε να ορίσετε το είδος του περιγράµµατος, το στυλ της γραµµής και, 
τέλος, να ορίσετε το χρώµα που θα έχει η γραµµή στο περίγραµµά σας.  

 
Εικόνα 14 : Η καρτέλα Μοτίβα της Μορφοποίησης κελιών 

Μοτίβα κελιών 

Με την πέµπτη καρτέλα Μοτίβα (εικ. 14), έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε το 
χρώµα που θέλετε για φόντο των κελιών που επιλέξατε ή να επιλέξτε από τη λίστα 
Μοτίβο κάποιο σχέδιο που θέλετε για τα επιλεγµένα κελιά σας.  Στο πεδίο ∆είγµα, 
έχετε την ευκαιρία να δείτε το στυλ των κελιών σας µετά από την εφαρµογή των 
επιλογών σας. 

Προστασία Κελιών 

Τέλος, µε την τελευταία καρτέλα Προστασία, µπορείτε να κλειδώσετε τα κελιά σας ή 
να αποκρύψετε τους τύπους που υπάρχουν µέσα σ’ αυτά, υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι θα έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης για την προστασία του φύλλου ή 
και του Βιβλίου εργασίας σας, µέσα από την διαδικασία : µενού Εργαλεία 
>Προστασία > Προστασία Φύλλου… ή Προστασία Βιβλίου… ε΄να δεν έχετε 
ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία δεν πρόκειται να συµβεί ούτε κλείδωµα ούτε 
απόκρυψη των τύπων σας.  

Αφού επισκεφθείτε όσες κάρτες θέλετε από τις παραπάνω και ορίσετε τα 
χαρακτηριστικά µµορφοποίησης που επιθυµείτε, κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ. 

 

Αριθµητικές πράξεις – Συναρτήσεις - Γραφήµατα 
Μπορείτε να εισαγάγετε µερικούς αριθµούς σε διαδοχικά κελιά και στη συνέχεια 
κάντε ενεργό ένα διπλανό κελί, για να ορίσετε τις πράξεις που θέλετε. 
Πληκτρολογήστε «=», κάντε κλικ στο κελί του πρώτου αριθµού, πληκτρολογήστε «*» 
και κάντε κλικ στο διπλανό κελί. Μετά από αυτό πατήστε το πλήκτρο Enter ή κάντε 

Εκτέλεση απλών 
αριθµητικών 
πράξεων  



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

κλικ στο κουµπί  της γραµµής των τύπων. Στο κελί σας θα εµφανισθεί το γινόµενο 
των τιµών των δύο άλλων κελιών. Με τον ίδιο τρόπο µπορείτε να κάνετε και τις 
υπόλοιπες απλές αριθµητικές πράξεις. 

Πριν από κάθε πληκτρολόγηση µαθηµατικού τύπου πρέπει να πληκτρολογήσετε το 
ίσον (=) διότι έτσι δηλώνετε ότι αυτό που ακολουθεί είναι υπολογισµοί. Μπορείτε να 
χρησιµοποιείτε πολύπλοκους µαθηµατικούς τύπους που περιλαµβάνουν διευθύνσεις 
κελιών και αριθµούς µαζί. Ακόµη µπορείτε να χρησιµοποιήσετε παρενθέσεις µέσα σε 
άλλες παρενθέσεις όπως στα µαθηµατικά αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε το 
σύµβολο της αγκύλης και το σύµβολο του αγκίστρου. 

Οι συναρτήσεις είναι έτοιµοι υπολογισµοί για την εκτέλεση των οποίων δε χρειάζεται 
παρά να προσδιορίσετε τα δεδοµένα µε τα οποία επιθυµείτε να εκτελεστεί ο 
υπολογισµός.  Οι συναρτήσεις χρησιµοποιούνται π.χ. για το άθροισµα (SUM) των 
κελιών µιας στήλης από τη γραµµή 10 έως τη γραµµή 100, για τον υπολογισµό του 
µέσου όρου (AVERAGE) ενός συνόλου τιµών, για την επιλογή της µεγαλύτερης 
τιµής (MAX) από ένα σύνολο τιµών κ.λ.π. 

Μια συνάρτηση είναι ένας προκατασκευασµένος τύπος, που αποτελείται από το 
σύµβολο «=», το όνοµα της συνάρτησης και µέσα σε παρενθέσεις τα ορίσµατα που 
αυτή χρειάζεται. Τα ορίσµατα είναι τα δεδοµένα που µπαίνουν µέσα στη συνάρτηση, 
για να πάρουµε τα αποτελέσµατα και µπορεί να είναι αριθµοί ή κείµενα. Για 
παράδειγµα η συνάρτηση SUM, προσθέτει τους αριθµούς που βρίσκονται στα 
επιλεγµένα κελιά, τα οποία είναι και το όρισµά της.  

Η εισαγωγή µιας συνάρτησης στο ενεργό κελί του φύλλου εργασίας σας, αρχίζει όπως 
και µε τους τύπους, µε την πληκτρολόγηση του «=». Μετά ακολουθεί το όνοµά της 
συνάρτησης που δηλώνει και την εργασία που µπορεί να κάνει. Και τέλος ακολουθούν 
τα ορίσµατα. Κάθε όρισµα δηλώνεται µέσα σε παρένθεση. Το όρισµα µιας 
συνάρτησης µπορεί να είναι ένα µεµονωµένο κελί, µια επώνυµη περιοχή κελιών ή ένας 
αριθµός. Κάθε συνάρτηση µπορεί να δεχτεί ένα συγκεκριµένο αριθµό ορισµάτων και 
αν αυτά είναι περισσότερα από ένα διαχωρίζονται µεταξύ τους µε το σύµβολο του 
ελληνικού ερωτηµατικού ή µε το κόµµα. Θυµηθείτε ότι, αν το όρισµα µιας 
συνάρτησης αναφέρεται σε µια περιοχή κελιών, για να την εισαγάγετε στη συνάρτηση, 
πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του πρώτου και του τελευταίου κελιού χωρισµένες µε 
άνω και κάτω τελείες (:). Τέλος πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Enter ή το κουµπί 

 για να εµφανισθεί το αποτέλεσµα στο ενεργό κελί και η συνάρτησή σας, στην 
Γραµµή των Τύπων. 

Ο οδηγός συναρτήσεων σας βοηθά να εισάγετε γρήγορα και εύκολα µια συνάρτηση, 
µέσω διαδοχικών οθόνων που σας εµφανίζει χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε 
το όνοµά και τα ορίσµατά της. Για την ενεργοποίηση του οδηγού συναρτήσεων 
ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα : 

 Επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε να εισάγετε τη συνάρτηση.  

 Μετά κάντε κλικ στο κουµπί  της Βασικής γραµµής εργαλείων και τότε 
θα εµφανιστεί η πρώτη οθόνη του οδηγού συναρτήσεων.  

Οι Συναρτήσεις στα
Λογιστικά Φύλλα 

Σύνταξη 
συνάρτησης 

Ο Οδηγός 
συναρτήσεων 
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 Στο εµφανιζόµενο το παράθυρο διαλόγου Επικόλληση συνάρτησης (εικ. 15) 
οι συναρτήσεις είναι χωρισµένες σε κατηγορίες. Επιλέξτε από το πεδίο 
Κατηγορία συνάρτησης: στο αριστερό µέρος του παραθύρου, την κατηγορία 
στην οποία ανήκει η συνάρτηση που θέλετε να εισάγετε. Μόλις επιλέξετε 
κατηγορία στο δεξιό µέρος του παραθύρου, στο πεδίο Όνοµα συνάρτησης:, 
θα εµφανισθούν όλες οι συναρτήσεις της κατηγορίας αυτής και εσείς πρέπει να 
επιλέξετε µια και να κάνετε κλικ στο κουµπί ΟΚ.  

 
Εικόνα 15 : ΤΟ παράθυρο διαλόγου Επικόλληση συνάρτησης 

 Τότε θα εµφανισθεί παράθυρο διαλόγου µε το όνοµα της συνάρτησης που 
επιλέξατε, στο οποίο πρέπει να προσδιορίστε τα ορίσµατα της συνάρτησης 
(εικ. 16).  

 
Εικόνα 16 : Η δεύτερη οθόνη του οδηγού συναρτήσεων 

 Στη θέση number1 πληκτρολογήστε το πρώτο όρισµα της συνάρτησης. 

 Προσδιορίστε και τα υπόλοιπα ορίσµατα. Μπορείτε να εισαγάγετε την τιµή 
ενός κελιού, κάνοντας κλικ επάνω του ή τις τιµές µιας περιοχής, σύροντας το 
ποντίκι σας από το πρώτο µέχρι το τελευταίο της κελί ή, τέλος, αν την έχετε 
ονοµάσει, πληκτρολογήστε το όνοµά της. Σε κάθε περίπτωση εµφανίζεται 
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δίπλα στη θυρίδα η τιµή που έχετε εισαγάγει και στο κάτω µέρος του 
παραθύρου βλέπετε µια προεπισκόπηση του αποτελέσµατος. 

 Πατήστε το κουµπί ΟΚ για να εισάγετε τη συνάρτηση στο επιλεγµένο κελί.  

Σηµαντική Παρατήρηση : όταν πληκτρολογείτε το όρισµα µιας συνάρτησης θα 
πρέπει το πληκτρολόγιό σας να είναι γυρισµένο στα Αγγλικά.  

Τα γραφήµατα παρουσιάζουν, µε έναν ξεχωριστό τρόπο, τα δεδοµένα του φύλλου 
εργασίας από το οποίο δηµιουργήθηκαν και ενηµερώνονται κάθε φορά που αλλάζουν 
τα δεδοµένα αυτά. Οι τύποι γραφηµάτων παρουσιάζουν και τονίζουν διαφορετικές 
όψεις των δεδοµένων σας, προσελκύουν την προσοχή και διευκολύνουν την προβολή 
συγκρίσεων και τάσεων. 

Το πρόγραµµα διαθέτει µια µεγάλη γκάµα τύπων γραφηµάτων, καθένας από τους 
οποίους έχει τις δικές του επιλογές. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για τη δηµιουργία ενός 
γραφήµατος. Μπορείτε να δηµιουργήσετε γράφηµα στο ίδιο φύλλο µε τα δεδοµένα 
σας ή σε ξεχωριστό.  

Για τη δηµιουργία γραφήµατος µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον οδηγό 
γραφηµάτων που σας καθοδηγεί µέσω διαδοχικών παραθύρων που εµφανίζει. Για να 
δηµιουργήσετε ένα γράφηµα µε τη βοήθεια του οδηγού ακολουθείστε τα παρακάτω 
βήµατα : 

 Επιλέξτε την περιοχή των κελιών, µε τα δεδοµένα που θα 
συµµετέχουν στο γράφηκα.  

 Κάντε κλικ στο κουµπί  (οδηγός γραφηµάτων) της Βασικής 
γραµµής εργαλείων, ή επιλέξτε την εντολή Γράφηµα από το µενού 
Εισαγωγή.  

 Θα εµφανιστεί το πρώτο παράθυρο του οδηγού γραφηµάτων (εικ. 
17). Στο «Βήµα 1» του οδηγού γραφηµάτων, στο πεδίο Τύπος 
γραφήµατος, θα πρέπει να επιλέξτε το είδος του γραφήµατος που 
θέλετε. Ένας τύπος γραφήµατος έχει αρκετές παραλλαγές, οι οποίες 
εµφανίζονται στη θέση ∆ευτερεύων τύπος γραφήµατος.  Όταν 
επιλέξτε τον ακριβή τύπο του γραφήµατος που θέλετε, για να δείτε 
πως θα φαίνονται τα δεδοµένα σας πατήστε συνεχόµενα µε το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας στο κουµπί µε την ένδειξη 
Πατήστε παρατεταµένα το κουµπί, για να προβληθεί το δείγµα. 
Εάν είστε ευχαριστηµένοι µε την επιλογή σας, κάντε κλικ στο κουµπί 
Επόµενο.  

∆ηµιουργία 
γραφήµατος 

Οδηγός 
Γραφηµάτων 
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Εικόνα 17 : Το παράθυρο επιλογής του τύπου γραφήµατος 

 Εµφανίζεται το παράθυρο «Βήµα 2» του οδηγού γραφηµάτων (εικ. 
18). Έχοντας ενεργοποιηµένη την καρτέλα Περιοχή δεδοµένων 
µπορείτε να προσδιορίσετε στο πεδίο Περιοχή δεδοµένων ποια 
δεδοµένα θα απεικονιστούν στο γράφηµα. Στο πεδίο Σειρά σε: 
µπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των δεδοµένων από γραµµές σε 
στήλες ή αντίστροφα και να δείτε στο δείγµα πως προτιµάτε να 
παρουσιαστούν τα δεδοµένα σας. Αφού επιλέξτε έναν από τους δυο 
τύπους πατήστε το κουµπί Επόµενο. 

 
Εικόνα 18 : η καρτέλα Περιοχή δεδοµένων του 2ου βήµατος 

 Στο παράθυρο, στο «Βήµα 3» (εικ. 19) του οδηγού γραφηµάτων, 
µπορείτε στο πλαίσιο «Τίτλος γραφήµατος» να πληκτρολογήστε τον 
τίτλο που θέλετε να αναγράφεται στο επάνω µέρος του γραφήµατος. 
Επίσης, στα πλαίσια «Άξονας κατηγοριών (Χ)» και «Άξονας τιµών 
(Υ)» πληκτρολογήστε το κείµενο που θέλετε να εµφανίζεται ως τίτλος 
του κάθε άξονα. Στο παράθυρο αυτό µπορείτε ακόµα να 
πειραµατιστείτε µε τις Ετικέτες και τον πίνακα δεδοµένων, µε τους 
άξονες, µε το πλέγµα και το υπόµνηµα. Επιλέξτε ότι νοµίζετε εσείς 
καλύτερο και στο τέλος κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.  
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Εικόνα 19 : Το παράθυρο "βήµα 3" του οδηγού γραφήµατος 

 Στο τελευταίο παράθυρο (εικ. 20), µπορείτε να επιλέξτε να 
ενσωµατώσετε το γράφηµα στο φύλλο σας ή σε νέο φύλλο που θα 
ονοµάζεται Γράφηµα1. Κάντε κλικ στο κουµπί Τέλος και, πλέον, το 
γράφηµά σας βρίσκεται στο χώρο που επιλέξατε. 

 
Εικόνα 20 : το τελευταίο βήµα του οδηγού γραφήµατος 

 

∆ιαµόρφωση φύλλου εργασίας – 
Προεπισκόπηση και εκτύπωση 
Η διαµόρφωση των σελίδων σας επιτρέπει να ρυθµίσετε διάφορες παραµέτρους 
(προσανατολισµός σελίδας, µέγεθος χαρτιού, περιθώρια, κεφαλίδες - υποσέλιδα, κλπ), 
που καθορίζουν πώς θα εµφανίζονται και θα εκτυπώνονται τα έγγραφά σας. Οι 
δυνατότητες αυτές είναι κοινό χαρακτηριστικό των εφαρµογών σε περιβάλλον 
Windows. 

Με την εντολή ∆ιαµόρφωση σελίδας που επιλέγετε από το µενού Αρχείο 
εµφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου στο οποίο  υπάρχουν οι παρακάτω 
καρτέλες : Σελίδα, Περιθώρια, κεφαλίδα/Υποσέλιδο και Φύλλο.  

Στην καρτέλα Σελίδα (εικ. 21), µπορείτε να καθορίσετε τον προσανατολισµό της 
σελίδας σας αν θα είναι κατακόρυφος ή οριζόντιος. Επίσης η κλίµακα σας επιτρέπει 
να τυπώσετε σε µεγέθυνση ή σµίκρυνση το φύλλο εργασίας. Ακόµη µπορείτε να 
επιλέξετε το µέγεθος του χαρτιού που θα χρησιµοποιήσετε καθώς και την ποιότητα 
της εκτύπωσης. Με κλικ στο κουµπί Επιλογές… και κατάλληλες επιλογές, µπορείτε 
να αξιοποιήσετε καλύτερα τις δυνατότητες του εκτυπωτή σας 

∆ιαµόρφωση 
σελίδας 
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Εικόνα 21 : Το παράθυρο διαλόγου ∆ιαµόρφωση σελίδας/ Σελίδα 

Στην καρτέλα Περιθώρια (σελ. 22), µπορείτε να καθορίσετε τα περιθώρια της 
σελίδας (πάνω, κάτω, αριστερό, δεξί), καθώς και την απόσταση της κεφαλίδας και 
του υποσέλιδου από τα άκρα της σελίδας. Αυτές οι ρυθµίσεις θα πρέπει να είναι 
µικρότερες από τις ρυθµίσεις των επάνω και κάτω περιθωρίων της σελίδας σας. Ακόµη 
µπορείτε να ορίσετε την στοίχιση στο κέντρο της σελίδας οριζόντια ή και 
κατακόρυφα, επιλέγοντας τις κατάλληλες θυρίδες. 

 
Εικόνα 22 : Η καρτέλα Περιθώρια στη διαµόρφωση σελίδας 
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Στην καρτέλα Κεφαλίδα/υποσέλιδο (σελ. 23), µπορείτε να καθορίσετε κεφαλίδες και 
υποσέλιδα για τα φύλλα εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε έτοιµες κεφαλίδες και 
υποσέλιδα, κάνοντας κλικ στο βέλος της λίστας κεφαλίδα ή της λίστας υποσέλιδο ή να 
δηµιουργήσετε τις δικές κεφαλίδες και τα δικά σας υποσέλιδα. 

 
Εικόνα 23 : Η καρτέλα Κεφαλίδα/υποσέλιδο 

Για να δηµιουργήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα κάντε κλικ στα κουµπιά 
Προσαρµογή κεφαλίδας…, & Προσαρµογή υποσέλιδου… Εµφανίζεται ένα 
πλαίσιο που περιλαµβάνει τρία τµήµατα (σελ. 24). 

 
Εικόνα 24 : Το πλαίσιο προσαρµογής κεφαλίδας 

Ότι πληκτρολογήστε στο αριστερό τµήµα θα τυπωθεί αριστερά και αντίστοιχα στο 
κεντρικό τµήµα θα τυπωθεί στο κέντρο ενώ στο δεξιό τµήµα θα τυπωθεί δεξιά. 
Επίσης εµφανίζεται στο πλαίσιο και µια γραµµή εργαλείων που µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά της για να προσαρµόσετε την  κεφαλίδα και το 
υποσέλιδο (σελ. 25). 
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Εικόνα 25 : Η γραµµή εργαλείων του πλαισίου κεφαλίδας 

Τέλος στην καρτέλα φύλλο (εικ. 26) µπορείτε να κάνετε επιλογές που αφορούν τον 
τρόπο εκτύπωσης του φύλλου εργασίας. Στο πλαίσιο Περιοχή εκτύπωσης µπορείτε 
να ορίσετε να τυπωθεί κάποια συγκεκριµένη περιοχή του φύλλου εργασίας.  

 
Εικόνα 26 : Η καρτέλα Φύλλο της διαµόρφωσης σελίδας 

Αν ο πίνακας σας εκτυπώνεται σε περισσότερες από µια σελίδες, τότε ορισµένες από 
αυτές θα περιέχουν µόνο δεδοµένα χωρίς τίτλους στο επάνω µέρος των στηλών ή 
στην αρχή των γραµµών. Αυτό δυσκολεύει τον αναγνώστη να αντιληφθεί τι 
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παριστάνουν οι αριθµοί χωρίς τους τίτλους και αναγκάζεται να ανατρέξει στην πρώτη 
σελίδα. Για αυτό στην περιοχή εκτύπωση τίτλων µπορείτε να ορίσετε επικεφαλίδες 
για τις στήλες και τις γραµµές που θα τυπωθούν σε κάθε εκτυπώσιµη σελίδα.  

Στην περιοχή Εκτύπωση µπορείτε να επιλέξτε τις Γραµµές πλέγµατος αν θέλετε να 
εκτυπωθούν τα περιγράµµατα των κελιών που κανονικά δεν τυπώνονται. Στην ίδια 
περιοχή µπορείτε να ορίσετε και την ποιότητα της εκτύπωσης (ασπρόµαυρη, 
πρόχειρη εκτύπωση). 

Τέλος, εάν το φύλλο εργασίας επεκτείνεται σε πολλές σελίδες, στην περιοχή ∆ιάταξη 
σελίδων µπορείτε να επιλέξετε εάν η εκτύπωση θα γίνει πρώτα προς τα κάτω και 
έπειτα κατά πλάτος ή αντίστροφα. 

Η προεπισκόπηση είναι επίσης µια κοινή λειτουργία στις εφαρµογές γραφείου σε 
περιβάλλον Windows, η οποία επιτρέπει να δείτε το αποτέλεσµα της εκτύπωσης στο 
συγκεκριµένο εκτυπωτή που έχετε επιλέξει. 

Για να ενεργοποιήσουµε την προεπισκόπηση εκτύπωσης, από το µενού Αρχείο 
επιλέξτε την εντολή  Προεπισκόπηση εκτύπωσης  ή κάντε κλικ στο κουµπί  στη 
Βασική γραµµή εργαλείων. 

Στην προεπισκόπηση βλέπετε την τρέχουσα σελίδα. Για να δείτε την προηγούµενη ή 
την επόµενη σελίδα κάντε κλικ στο κουµπί προηγούµενο ή επόµενο.  

Κάνοντας κλικ στο κουµπί ζουµ µπορείτε να δείτε τη σελίδα σας σε σµίκρυνση ή 
µεγέθυνση. 

Το κουµπί Εκτύπωση εµφανίζει το παράθυρο διαλόγου της εντολής εκτύπωση, ενώ 
το κουµπί ∆ιαµόρφωση ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της εντολής διαµόρφωση 
σελίδας. 

Για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή κάντε κλικ στο κουµπί κλείσιµο.  

Για να εκτυπώσετε το φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο κουµπί   της Βασικής 
γραµµής εργαλείων ή επιλέξτε από το µενού Αρχείο την εντολή Εκτύπωση για να 
εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση (εικ. 27). 

 Στην περιοχή Εκτυπωτής Όνοµα:, µπορείτε να επιλέξτε τον εκτυπωτή στον οποίο 
θα γίνει η εκτύπωση. 

Στην Περιοχή σελίδων µπορείτε να καθορίσετε αν θα εκτυπωθούν όλες οι σελίδες ή 
µόνο µερικές (πληκτρολογήστε τον πρώτο και τον τελευταίο αριθµό σελίδας). 

Στην περιοχή Εκτύπωση µπορείτε να επιλέξτε αν θα τυπωθούν µόνο τα κελιά που 
έχετε επιλέξει (θυρίδα Επιλογή), ή µόνο ορισµένα φύλλα (θυρίδα Επιλεγµένα 
φύλλα) ή όλο το βιβλίο εργασίας (αντίστοιχη θυρίδα).  

Τέλος στην περιοχή Αντίτυπα µπορείτε το πλήθος των αντιγράφων που θέλετε να 
τυπωθούν.  

Προεπισκόπηση 
εκτύπωσης 

Εκτύπωση 
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Αν θέλετε να δείτε τι θα τυπώσετε, κάντε κλικ στο κουµπί Προεπισκόπηση, αν δεν το 
έχετε κάνει ήδη. Τέλος, κάντε κλικ στο κουµπί Εκτύπωση που υπάρχει εκεί για να 
ξεκινήσει η εκτύπωση. 

 
Εικόνα 27 : Το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση 

 

∆ραστηριότητες 
1. ∆ηµιουργία ενός νέου φύλλου εργασίας, εισαγωγή κειµένου και αριθµών 

σε κελιά, µετακίνηση µέσα στο φύλλο, διαµόρφωση σελίδας, 
µορφοποίηση κελιών, κ.ο.κ. 

2. ∆ηµιουργία πλάνου εβδοµαδιαίου ωρολογίου προγράµµατος οµάδας, 
σχολείου κ.ο.κ. Εισαγωγή των ηµερών της εβδοµάδας από τη λίστα των 
ετοίµων καταχωρήσεων.   

3. ∆ηµιουργία ενός Πίνακα Απουσιών ανά µήνα για το τελευταίο τρίµηνο. 
Καταγραφή των απουσιών κάθε µαθητή για το τρίµηνο αυτό και 
υπολογισµός του συνολικού αριθµού απουσιών του µαθητή.  

4. Να υπολογίσετε µε τη χρήση των συναρτήσεων AVERAGE και MAX 
τον µέσο όρο και το µεγαλύτερο αριθµό των απουσιών του τριµήνου. 

5. ∆ηµιουργία γραφήµατος γραµµών που να απεικονίζει την πορεία των 
απουσιών του κάθε µαθητή µέσα στο τρίµηνο. 
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«Αξιοποίηση του υπολογιστικού φύλλου για την παρακολούθηση της βαθµολογίας, 
των δοκιµασιών και των απουσιών των µαθητών στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής» 

 

Ανασκόπηση 
Ολοκληρώνοντας τη θεµατική ενότητα αυτή µάθατε καλύτερα να : 

 Ανοίγετε και να τερµατίζετε  µια εφαρµογή λογιστικών φύλλων.  

 ∆ηµιουργείτε ένα νέο αρχείο και να το αποθηκεύετε στο δίσκο ή σε 
δισκέτα.  

 Ανοίγετε ένα υπάρχον αρχείο  και να εισάγετε κείµενο, αριθµούς σε ένα 
κελί, να µετακινήστε µέσα σε ένα φύλλο εργασίας, χρησιµοποιώντας το 
πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.  

 Επιλέγετε όλο το φύλλο εργασίας, µια γραµµή, µια στήλη, καθώς και ένα 
ή περισσότερα κελιά. 

 Αντιγράφετε, αποκόπτετε και επικολλάτε περιεχόµενα κελιών µέσα στο 
ίδιο φύλλο εργασίας. 

 Μορφοποιείτε τα περιεχόµενα και την εµφάνιση των κελιών (αριθµός, 
γραµµατοσειρά, στοίχιση), των γραµµών και των στηλών. 

 Συντάσσετε απλούς αριθµητικούς τύπους, χρησιµοποιείτε τις βασικές 
αριθµητικές συναρτήσεις και τη σχετική ή απόλυτη αναφορά του 
περιεχοµένου ενός κελιού.  

 ∆ηµιουργείτε ένα γράφηµα σε ένα αρχείο λογιστικού φύλλου. 

 Εισάγετε αρίθµηση των σελίδων και να διαµορφώνετε κεφαλίδα και 
υποσέλιδο σε ένα φύλλο εργασίας. 

 Καθορίζετε τα περιθώρια, το µέγεθος και τον προσανατολισµό της 
σελίδας. 

 Χρησιµοποιείτε  την προεπισκόπηση της εκτύπωσης και να εκτυπώνετε 
φύλλα.  

Θέµα για συζήτηση 
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Ασκήσεις 
 Πώς µπορείτε να πάτε απευθείας στο πρώτο κελί ; 

 Τι είναι η γραµµή τύπων; 

 Όταν θέλετε να εµφανίσετε ένα κελί µε κίτρινο φόντο και κόκκινα γράµµατα, 
κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες: …………………………………………... 

 Πώς µπορείτε να µεταφέρετε το περιεχόµενο της περιοχής Α1:Α6 στην 
περιοχή C1:C6; 

 Για να διαγράψετε ένα φύλλο εργασίας κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες 
……………………………………………………………………….. 

 Ποιο πλήκτρο πατάτε στο πληκτρολόγιο για την επιλογή µη γειτονικών 
δεδοµένων µε το ποντίκι; 

 Μπορείτε να δηµιουργείτε γραφήµατα µόνο σε νέα φύλλο εργασίας. [Σ ή Λ] 

 Πώς ξεκινά ένας τύπος στο Excel; 

 Η συνάρτηση …………………………………. υπολογίζει το µέσο όρο 
[α. ABS, β AVERAGE, γ. TIMEVALUE, δ. INTER] 

 Ποια εντολή σας επιτρέπει να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το φύλλο εργασίας ;   
[α. ∆ιαµόρφωση σελίδας, β. Προεπισκόπηση σελίδας, γ. Εκτύπωση, δ. 
Περιοχή εκτύπωσης] 

 Πώς µπορείτε να προσθέσετε στην κορυφή κάθε εκτυπωµένης σελίδας την 
ίδια λεζάντα (κεφαλίδα) ; 

Ερωτήσεις 
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Εισαγωγή στις Βάσεις 
∆εδοµένων  

Εισαγωγή 
τα προηγούµενα κεφάλαια µάθατε, συνοπτικά, πως να χρησιµοποιείτε 
εφαρµογές επεξεργαστών κειµένου ή λογιστικών φύλλων για να σας  βοηθούν 
στη λύση προβληµάτων. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια εισαγωγή στις 
Βάσεις ∆εδοµένων και στις εφαρµογές τους στη Φυσική Αγωγή και τον 

Αθλητισµό. Θα µάθετε για τη δοµή και τα πλεονεκτήµατα µιας βάσης δεδοµένων της 
Microsoft® Access και θα εξοικειωθείτε µε τους τρόπους εισαγωγής και εξαγωγής 
δεδοµένων σε αυτήν.  

Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο θα µπορείτε καλύτερα να: 

 ∆ιακρίνετε  τη διαφορά µεταξύ µιας βάσης δεδοµένων και µιας λίστας.  

 Αναφέρετε  τις πιθανές χρήσεις των βάσεων δεδοµένων στη Φυσική 
Αγωγή και στον Αθλητισµό  

 Περιγράψτε τα τέσσερα κύρια στοιχεία, τα οποία ονοµάζονται 
αντικείµενα, που περιέχουν οι περισσότερες βάσεις δεδοµένων. 

 ∆ηµιουργείτε µια νέα κενή βάση δεδοµένων για τη δική σας προσωπική 
εφαρµογή 

 ∆ηµιουργείτε πίνακα µε τη βοήθεια του Οδηγού πινάκων 

 ∆ηµιουργείτε αυτόµατη φόρµα ενός πίνακα και να καταχωρείτε 
δεδοµένα µε αυτήν. 

 ∆ηµιουργείτε ερωτήµατα µε τη βοήθεια του Οδηγού ερωτηµάτων 

 Συνοψίζετε δεδοµένα δηµιουργώντας οµαδοποιηµένες εκθέσεις µε τη 
βοήθεια του Οδηγού εκθέσεων 

Κεφάλαιο 

4 
Σκοπός Σ 
Προσδοκώµενα 
Αποτελέσµατα 
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Βάση ∆εδοµένων 
Βάση ∆εδοµένων είναι µια συλλογή από εγγραφές και αρχεία, τα οποία είναι 
οργανωµένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν ένα συγκεκριµένο σκοπό. Στον υπολογιστή 
σας µπορείτε να κρατάτε τα ονόµατα, τις διευθύνσεις (ταχυδροµικές – ηλεκτρονικές) 
και τους τηλεφωνικούς αριθµούς των φίλων σας. Αν είστε καθηγητής Φυσικής Αγωγής 
σε σχολείο µπορείτε να έχετε µια λίστα µε πληροφορίες των µαθητών, µια λίστα µε τις 
δοκιµασίες  που υποβάλλεται τους µαθητές σας, µια λίστα µε τις βαθµολογίες, µια 
λίστα µε τις απουσίες, µια λίστα µε το αθλητικό υλικό των σχολείων, ακόµη το 
ηµερολόγιο πρόγραµµα και σχέδια των µαθηµάτων σας. Αντίστοιχα εάν εργάζεστε σε 
ένα σύλλογο µπορείτε να έχετε µια λίστα µε πληροφορίες των αθλητών σας, µια λίστα 
µε τις δοκιµασίες των αθλητών, µια λίστα µε τα στατιστικά στοιχεία των αθλητών, 
αρχεία κειµένου για σχεδίαση της προπόνησης, µια λίστα µε τους προπονητές που 
εργάζονται στο σύλλογο,  µια λίστα των µελών του συλλόγου αλλά και  λογιστικά 
φύλλα για τα οικονοµικά στοιχεία και τους ισολογισµούς του συλλόγου. 

Αν είστε πολύ οργανωµένοι, είναι πιθανό να χειρίζεστε όλα αυτά χρησιµοποιώντας 
φακέλους και υποφακέλους. Εάν τα δεδοµένα σας είναι σύνθετα και αλλάζουν συχνά 
είναι δύσκολο να τα διαχειριστείτε µε αυτό τον τρόπο. Πως θα µπορείτε να συλλέγετε 
εύκολα πληροφορίες για όλους τους µαθητές ή τους αθλητές σας όταν τα δεδοµένα 
είναι αποθηκευµένα σε πολλά έγγραφα και αρχεία λογιστικών φύλλων ; πως θα 
µπορείτε να διατηρείτε συνδεδεµένα αυτά τα αρχεία όταν εισάγετε νέες πληροφορίες ; 
πως µπορείτε να εξασφαλίσετε ότι θα δεδοµένα εισάγονται σωστά ; Επειδή έχετε να 
αντιµετωπίσετε όλα αυτά τα προβλήµατα, χρειάζεστε ένα σύστηµα διαχείρισης 
βάσεων  δεδοµένων (DBMS database management system).  

Τα πιο δηµοφιλή προγράµµατα βάσεων δεδοµένων είναι η Microsoft Access 
(www.msn.com) και FileMaker Pro (www.filemaker.com) καθώς και τα  FileMaker 
Mobile (www.filemaker.com), Think DB (www.thinkingbytes.com) και HanDBase 
(www.ddhsoftware.com) για Palm Operating System.     

Εφαρµογές βάσεων δεδοµένων είναι όλες οι µηχανογραφήσεις που µπορεί να 
συναντήσει κανείς οπουδήποτε, όπως η µηχανογράφηση ενός καταστήµατος, µιας 
βιβλιοθήκης, ενός νοσοκοµείου, µιας τράπεζας, ενός σχολείου, ενός αθλητικού 
σωµατείου ή και ακόµη των εφοριών, των υπουργείων και γενικότερα όλου του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένας µεγάλος όγκος δεδοµένων που πρέπει µε 
κάποιο τρόπο να τα διαχειριστούµε. Εάν εργάζεστε µόνο µε περίπου 10 στοιχεία, 
µπορείτε να δηµιουργήσετε µια απλή λίστα, ίσως ως φύλλο εργασίας στο Microsoft 
Excel ή ως λίστα µε κουκκίδες ή πίνακα στο Microsoft Word. Εάν τα δεδοµένα σας 
είναι πιο σύνθετα ή αλλάζουν συχνά, µια βάση δεδοµένων της Access σάς παρέχει ένα 
πλεονέκτηµα. Η Access δηµιουργεί σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, κάτι που σηµαίνει 
ότι τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε διάφορους χωριστούς πίνακες ανά θέµα ή εργασία, 
αλλά τα δεδοµένα συσχετίζονται και µπορούν να συνενωθούν µε τον τρόπο που 
καθορίζετε εσείς. Στις σχεσιακές βάσεις δεδοµένων η βασική µονάδα αποθήκευσης 
δεδοµένων είναι οι πίνακες δύο διαστάσεων. Ένας πίνακας µοιάζει µε ένα κοινό 
πίνακα σχεδιασµένο πάνω σε χαρτί, µε γραµµές και στήλες, στα κελιά του οποίου 
βρίσκονται τα δεδοµένα.  

Τι είναι µια Βάση 
∆εδοµένων ; 
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Τα δεδοµένα που αφορούν δυο κατηγορίες πληροφοριών (όπως οι µαθητές και οι 
δοκιµασίες τους) µπορούν να αντιµετωπίζονται ως µια οντότητα που βασίζεται σε 
συσχετισµένες τιµές δεδοµένων. Για παράδειγµα, θα ήταν περιττή η αποθήκευση του 
ονόµατος και της διεύθυνσης του µαθητή σε κάθε δοκιµασία που υποβάλλεται αυτός. 
Έτσι, τα στοιχεία των δοκιµασιών περιέχουν και ένα πεδίο δεδοµένων στο οποίο 
αποθηκεύονται κάποια στοιχεία όπως ο κωδικός του µαθητή που χρησιµοποιείται για 
τη σύνδεση κάθε δοκιµασίας µε τα στοιχεία του κατάλληλου µαθητή.  

Για να αξιοποιήσετε στον µέγιστο βαθµό τη βάση δεδοµένων σας, µπορείτε να 
ρυθµίσετε τους πίνακες δεδοµένων, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα θέµατα και τις 
εργασίες που σχετίζονται µε τα δεδοµένα σας. 

Κατά το σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων σας, εξετάστε τα σενάρια όπου οι χρήστες 
θα εισάγουν, θα αναζητούν ή θα αναφέρουν δεδοµένα. Λίγη προνοητικότητα θα 
διευκολύνει πολύ την εργασία σας. 

 

Κάθε σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων σας παρέχει πλήρη έλεγχο 
σε ότι αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα ορίζετε τα δεδοµένα σας, θα δουλεύετε µε 
αυτά, και θα τα µοιράζεστε µε άλλους. Το σύστηµα σας εφοδιάζει επίσης µε ισχυρές 
δυνατότητες που κάνουν εύκολη την καταγραφή και το χειρισµό µεγάλων ποσοτήτων  
δεδοµένων σε πολλούς πίνακες. Οι βάσεις δεδοµένων έχουν τρεις βασικές 
δυνατότητες :  

 Ορισµό δεδοµένων – µπορείτε να ορίζετε τι δεδοµένα θα 
αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων σας, τον τύπο τους και τον 
τρόπο µε τον οποίο θα σχετίζονται µεταξύ τους. 

 Χειρισµό δεδοµένων – µπορείτε να επιλέγετε ποια πεδία θέλετε να 
φιλτράρετε και να ταξινοµείτε τα δεδοµένα. Μπορείτε επίσης να 
ενώνετε δεδοµένα µε συσχετισµένες πληροφορίες και να συνοψίζετε 
δεδοµένα και 

 Έλεγχο δεδοµένων – µπορείτε να ορίζετε σε ποιον θα επιτρέπεται η 
ανάγνωση, η ενηµέρωση ή η εισαγωγή των δεδοµένων.  

 

Οι βάσεις δεδοµένων της Access αποτελούνται από αντικείµενα που είναι τα πιο 
σηµαντικά τµήµατα µιας βάσης δεδοµένων. Στη συνέχεια αυτού του µαθήµατος, θα 
περιγράψουµε συνοπτικά τα τέσσερα σηµαντικά αντικείµενα (πίνακες, ερωτήµατα, 
φόρµες και εκθέσεις) µιας βάσης δεδοµένων.  

∆υνατότητες των 
βάσεων δεδοµένων

Τα κύρια 
αντικείµενα µιας 
βάσης δεδοµένων 
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Εικόνα 1 : Το αντικείµενο Πίνακας 

Οι πίνακες (εικόνα 1) αποθηκεύουν τα δεδοµένα σας σε γραµµές και στήλες. Κάθε 
πίνακας περιέχει πληροφορίες για ένα συγκεκριµένο θέµα όπως οι Φοιτητές ή οι 
Απουσίες. Κάθε πίνακας περιέχει στήλες (πεδία) στα οποία αποθηκεύονται τα 
διαφορετικά είδη πληροφοριών όπως το Όνοµα ή ο Α.Μ του φοιτητή, και γραµµές 
(εγγραφές) που συλλέγουν όλες τις πληροφορίες για µια συγκεκριµένη περίπτωση του 
θέµατος, όπως όλες οι πληροφορίες για τον φοιτητή µε Α.Μ. 6526.  

Σε κάθε πίνακα µπορείτε να ορίσετε ένα πρωτεύον κλειδί (ένα ή περισσότερα πεδία 
που έχουν µια µοναδική τιµή για κάθε εγγραφή), για να διακρίνεται η µία εγγραφή 
από την άλλη και να αυξήσετε την ταχύτητα πρόσβασης στα δεδοµένα σας. Το 
πρωτεύον κλειδί πρέπει να είναι µια πληροφορία που δεν αλλάζει συχνά. 

Όλες οι βάσεις δεδοµένων περιέχουν έναν ή περισσότερους πίνακες. Χωρίζοντας τα 
δεδοµένα σε περισσότερους από έναν πίνακες, µπορείτε να χειριστείτε ευκολότερα. Ο 
τρόπος µε τον οποίο χωρίζετε τα δεδοµένα σε πίνακες έχει µεγάλη σηµασία για τη 
σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία ολόκληρης της βάσης δεδοµένων.  

Τα ερωτήµατα (εικόνα 2) είναι ειδικές ερωτήσεις στη βάση δεδοµένων, που 
επιτρέπουν τον συνδυασµό στοιχείων από διάφορους πίνακες και την ανάκτηση 
συγκεκριµένων δεδοµένων σε µορφή πίνακα. Οι ερωτήσεις αυτές είναι του είδους 
«ποια δεδοµένα ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά» και σας βοηθούν να βρείτε τις 
συγκεκριµένες πληροφορίες που χρειάζεστε. Μπορείτε να ορίζετε ερωτήµατα για την 
επιλογή, την εισαγωγή ή τη διαγραφή δεδοµένων. Μπορείτε επίσης να ορίζετε 
ερωτήµατα για να δηµιουργείτε νέους πίνακες από δεδοµένα ενός ή περισσοτέρων 
πινάκων που υπάρχουν ήδη.  
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Εικόνα 2 : Το αντικείµενο Ερώτηµα 

Η φόρµα (εικόνα 3) είναι το αντικείµενο που χρησιµεύει κυρίως για την εισαγωγή και 
την εµφάνιση των δεδοµένων ή για τον έλεγχο της εκτέλεσης της εφαρµογής. Οι 
φόρµες είναι καλαίσθητα παράθυρα σχεδιασµένα από εσάς που επιτρέπουν την 
εύκολη εισαγωγή δεδοµένων στους πίνακες. Μοιάζουν µε τις γνωστές έντυπες φόρµες 
και στη θέση των τυπωµένων πλαισίων των έντυπων φορµών υπάρχουν 
αλληλεπιδραστικά πλαίσια κειµένου, που ονοµάζονται πεδία, µέσα στα οποία 
πληκτρολογείτε τις κατάλληλες πληροφορίες. Όλα τα πεδία µιας φόρµας αποτελούν 
µια εγγραφή.  

 
Εικόνα 3 : Το αντικείµενο Φόρµα 

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τις φόρµες για να καθορίζετε την παρουσίαση των 
δεδοµένων που έχουν εξαχθεί από τα ερωτήµατα και τους πίνακες καθώς και να τις 
τυπώνετε. 

 
Εικόνα 4 : Το αντικείµενο Έκθεση 
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Οι εκθέσεις (εικόνα 4) είναι τα αντικείµενα που επιτρέπουν τη δηµιουργία 
συγκεντρωτικών ή αναλυτικών αναφορών µε βάση τα δεδοµένα των πινάκων και των 
ερωτηµάτων, µε σκοπό την εκτύπωσή τους. Πριν τυπώσετε µια αναφορά µπορείτε να 
τη δείτε στην οθόνη σας.  

Οι εκθέσεις έχουν διάφορα σχήµατα και µεγέθη και παρέχουν µεθόδους 
µορφοποίησης της εµφάνισης των δεδοµένων σας µε τους τρόπους που είναι πιο 
αποτελεσµατικοί για το σκοπό σας. Χρησιµοποιώντας εκθέσεις, µπορείτε να 
οµαδοποιήσετε τα δεδοµένα σας, να παρουσιάζεται την κάθε οµάδα χωριστά, να 
εκτελέσετε υπολογισµούς µε βάση τα δεδοµένα και να προσθέσετε επικεφαλίδες και 
άλλη µορφοποίηση, για να είναι πιο κατανοητά και ευανάγνωστα. 

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τη µορφή µιας έκθεσης, ώστε να έχει την ίδια 
εµφάνιση κάθε φορά που την εκτυπώνετε, ανεξάρτητα από τις αλλαγές των δεδοµένων 
σας. 

Οι εκθέσεις υπερτερούν σε δύο βασικά σηµεία έναντι των άλλων µεθόδων εκτύπωσης : 

 Οι εκθέσεις µπορούν να συγκρίνουν, να συνοψίσουν και να 
υπολογίσουν µεγάλα αθροίσµατα για µεγάλα σύνολα δεδοµένων. 

 Οι εκθέσεις µπορούν να δηµιουργηθούν έτσι ώστε να παράγετε 
κοµψές τιµολόγια, ταχυδροµικές ετικέτες, υλικό για παρουσιάσεις και 
άλλα έντυπα που χρειάζεστε για τη δουλειά σας. 

 

Για να ξεκινήσετε πατήστε στο κουµπί Έναρξη της γραµµής εργασιών, δείξτε στο 
Όλα τα προγράµµατα και επιλέξτε Microsoft Access. 

Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου  Microsoft Access.  

 
Εικόνα 5 : Πλαίσιο διαλόγου αρχικών επιλογών της Access 

Από εδώ, µπορείτε είτε να ανοίξετε µια υπάρχουσα βάση δεδοµένων είτε να 
δηµιουργήσετε µια καινούργια.   

 

Εκκίνηση και 
τερµατισµός της 
Access  
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Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε τα διάφορα µέρη της αρχικής οθόνης της Access.  

 
Εικόνα 6 : Η αρχική οθόνη της Access 

Η Γραµµή των Μενού είναι η βασική γραµµή των εντολών που σας επιτρέπει να 
δίνετε τις εντολές που επιθυµείτε στο πρόγραµµα.  

Η Περιοχή Εργασίας είναι ο χώρος στον οποίο γίνονται οι εργασίες σας.  

Η Γραµµή των Εργαλείων περιλαµβάνει τα κουµπιά εργαλείων που σας δίνουν τη 
δυνατότητα να εκτελείτε γρηγορότερα τις ίδιες λειτουργίες που εκτελούν και οι 
εντολές των µενού. Η γραµµή εργαλείων αλλάζει, ανάλογα µε την εργασία που 
εκτελούµε στη βάση δεδοµένων.  

Για να τερµατίσετε τη λειτουργία της Access πηγαίνετε στο Μενού Αρχείο και 
επιλέξτε Έξοδος ή κάντε κλικ στο κουµπί κλεισίµατος του παραθύρου της.  

 

Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά την Access βλέπετε το πλαίσιο διαλόγου αρχικών 
επιλογών της Access (εικόνα 5). Στην κάρτα αυτή µπορείτε να αποφασίσετε αν θα 
ανοίξετε µια υπάρχουσα βάση δεδοµένων ή αν θα δηµιουργήσετε µια νέα βάση. 
Επιλέξτε το κυκλάκι Κενής βάσης δεδοµένων αν θέλετε να δηµιουργήσετε µια νέα 
άδεια βάση ∆εδοµένων. Επιλέξτε το κυκλάκι  Οδηγού βάσεων δεδοµένων αν θέλετε 
να  χρησιµοποιήσετε τον Οδηγό Βάσεων ∆εδοµένων για τη δηµιουργία της νέας σας 
βάσης δεδοµένων. Αυτός θα σας βοηθήσει να δηµιουργήσετε µια νέα βάση 
δεδοµένων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σας η οποία θα περιέχει πίνακες, ερωτήµατα, 
φόρµες και άλλα αντικείµενα. Στην Ελληνική Έκδοση της Access µπορείτε να βρείτε 
και να χρησιµοποιήσετε περισσότερα από δέκα πρότυπα εφαρµογών βάσεων 

Οθόνη της Access 

∆ηµιουργία µιας 
νέας Βάσης 
∆εδοµένων  
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δεδοµένων χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζετε τίποτα για το σχεδιασµό βάσεων 
δεδοµένων.  

Για να ξεκινήσετε τη δηµιουργία µιας νέας βάσης δεδοµένων επιλέξτε Κενή βάση 
δεδοµένων  στο πλαίσιο διαλόγου των αρχικών επιλογών. Θα εµφανιστεί στην οθόνη 
σας το πλαίσιο διαλόγου ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων που φαίνεται στην εικόνα 7. 
Πληκτρολογήστε στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα αρχείου το όνοµα που επιθυµείτε για 
τη νέα βάση των δεδοµένων σας και επιλέξτε τη µονάδα δίσκου και το φάκελο  για την 
αποθήκευσή της. 

 
Εικόνα 7 : Το πλαίσιο διαλόγου ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων 

 

Η Access θα προσθέσει την προέκταση mdb στο αρχείο σας το οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση όλων των αντικειµένων της βάσης (πίνακες, 
ερωτήµατα, φόρµες, εκθέσεις κ.ο.κ). Η νέα βάση σας είναι τελείως κενή σε αυτό το 
στάδιο (εικόνα 8) και πρέπει εσείς να δηµιουργήσετε τα βασικά αντικείµενά της. 

 

 
Εικόνα 8: Το παράθυρο Βάσης δεδοµένων µιας νέας βάσης δεδοµένων 
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Η Access µπορεί να σας βοηθήσει στη δηµιουργία ενός νέου πίνακα µε τη χρήση του 
Οδηγού πινάκων που αποτελεί ένα γρήγορο τρόπο προσθήκης ενός πίνακα σε µια 
βάση δεδοµένων. Στο παράθυρο βάσης δεδοµένων (εικόνα 8), στη στήλη των 
αντικειµένων, πατήστε στο εικονίδιο Πίνακες και στη συνέχεια διπλοπατήστε στην 
εντολή ∆ηµιουργία πίνακα µε τη χρήση Οδηγού. Θα δείτε το εισαγωγικό 
παράθυρο του Οδηγού πινάκων (εικόνα 9).  

 
Εικόνα 9 : Το εισαγωγικό παράθυρο του Οδηγού Πινάκων 

Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου βρίσκονται δυο κουµπιά επιλογής για 
επαγγελµατικούς και προσωπικούς πίνακες. Επιλέξτε την κατηγορία 
Επαγγελµατικοί πίνακες και στον κατάλογο ∆είγµατα πινάκων αναζητήστε τον 
πίνακα Φοιτητές. Όταν τον επιλέξτε, ο οδηγός θα εµφανίσει όλα τα πεδία του στον 
κατάλογο ∆είγµατα Πεδίων.  

Αν θέλετε να συµπεριλάβετε ένα πεδίο στον πίνακα, επιλέξτε το από τον κατάλογο 
∆είγµατα Πεδίων και κάντε κλικ στο κουµπί (>) για να µεταφερθεί στη λίστα Πεδία 
του νέου πίνακα. Για να µεταφερθούν όλα τα πεδία κάντε κλικ στο κουµπί (>>).  

 
Εικόνα 10 : Επιλογή πεδίων από διάφορα δείγµατα Πινάκων 

Αφού έχετε ολοκληρώσει τις επιλογές των πεδίων σας για το νέο πίνακα (εικόνα 10), 
κάντε κλικ στο κουµπί επόµενο για να εµφανιστεί το δεύτερο παράθυρο του οδηγού 

∆ηµιουργία πίνακα 
µε τον Οδηγό 
πινάκων  
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πινάκων όπου µπορείτε να καθορίσετε ένα νέο όνοµα για τον πίνακά σας. Μπορείτε 
επίσης να επιλέξτε την εντολή ορισµού πρωτεύοντος κλειδιού από τον οδηγό πινάκων 
(εικόνα 11).  

 
Εικόνα 11 : Καθορισµός ονόµατος πίνακα και πρωτεύοντος κλειδιού 

Πατήστε στο κουµπί επόµενο και θα παρουσιαστεί και θα εµφανιστεί ένα τελικό 
παράθυρο όπου µπορείτε να επιλέξτε αν θα δείτε τον πίνακα στην προβολή 
Σχεδιασµού,, αν θα τον ανοίξετε ως φύλλο δεδοµένων, ή αν θα καλέσετε τον Οδηγό 
Αυτοµάτων Φορµών για να δηµιουργήσετε µια απλή φόρµα για να εισαγάγετε 
δεδοµένα (εικόνα 12). 

 
Εικόνα 12 : Οι τελικές επιλογές του Οδηγού Πινάκων 

∆ιαλέξτε την επιλογή Εισαγωγή δεδοµένων στον πίνακα µε φόρµα που θα 
δηµιουργήσει ο οδηγός και πατήστε στο κουµπί Τέλος.  Εµφανίζεται η νέα φόρµα 
Φοιτητές µε ενεργό ήδη την επιλογή (αυτόµατη αρίθµηση ) στο πεδίο Κωδ Φοιτητή 
(εικόνα 13).   

Πατήστε το πλήκτρο Tab για µεταφερθείτε στο Πεδίο όνοµα και να πληκτρολογήστε 
το όνοµα του φοιτητή της πρώτης σας εγγραφής. Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε, 
το πεδίο Κωδ Φοιτητή συµπληρώνεται αυτόµατα. Συµπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία 
της φόρµας, πατώντας το  Tab για να µεταφερθείτε από πεδίο σε πεδίο. Καταχωρίστε 
πληροφορίες για τις υπόλοιπες εγγραφές των φοιτητών σας. Και κλίστε τη νέα φόρµα.    

∆ηµιουργία 
Αυτόµατης φόρµας 
και εισαγωγή 
δεδοµένων  
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Εικόνα 13 :  Εισαγωγή δεδοµένων σε µια Αυτόµατη φόρµα 

Εµφανίζεται ένα µήνυµα το οποίο σας ζητάει να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να 
αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη νέα φόρµα. Πατήστε στο κουµπί Ναι και αποδεχθείτε 
το όνοµα της νέας φόρµας Φοιτητές (εικόνα 14).    

 
Εικόνα 14 : Αποδοχή ονόµατος Αυτόµατης φόρµας 

 

Τα ερωτήµατα συνδυάζουν πληροφορίες από διάφορους πίνακες της βάσης 
δεδοµένων χρησιµοποιώντας φίλτρα, ταξινοµήσεις , κ.λ.π.  και σας εµφανίζει τα 
αποτελέσµατα σε µορφή πίνακα. Για να εκτελέσετε ένα νέο ερώτηµα επιλέξτε από το 
κεντρικό παράθυρο της βάσης δεδοµένων το εικονίδιο ερωτήµατα και διπλοπατήστε 
στην εντολή ∆ηµιουργία ερωτήµατος µε τη χρήση οδηγού.  Εµφανίζεται στην 
οθόνη σας ο Οδηγός απλών ερωτηµάτων η χρήση του  οποίου είναι ο  ευκολότερος 
τρόπος για να δηµιουργήσετε ένα νέο ερώτηµα. Στο πρώτο παράθυρο του οδηγού 
απλών ερωτηµάτων (εικόνα 15) µπορείτε να επιλέξτε τον πίνακα τον οποίο θέλετε να 
επεξεργαστείτε πατώντας στο βέλος του πτυσσόµενου πλαισίου καταλόγου 
Πίνακες/Ερωτήµατα.  

∆ηµιουργία 
Ερωτήµατος µε τον 
Οδηγό 
ερωτηµάτων            
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Εικόνα 15 : Πρώτο παράθυρο Οδηγού απλών ερωτηµάτων 

Μόλις επιλέξτε τον πίνακα που αναζητούσατε, στον κατάλογο ∆ιαθέσιµα πεδία 
εµφανίζονται τα πεδία του αντίστοιχου πίνακα. Αφού επιλέξτε (διπλοπατώντας πάνω 
τους) τα πεδία τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε και τα οποία 
έχουν µεταφερθεί στον κατάλογο Επιλεγµένα πεδία, πατήστε στο κουµπί Επόµενο 
(εικόνα 16).  

 
Εικόνα 16 : Επιλεγµένα πεδία νέου πίνακα 

Εµφανίζεται το δεύτερο παράθυρο του οδηγού το οποίο σας ρωτάει αν θέλετε 
αναλυτικό ή συνοπτικό ερώτηµα.  
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Εικόνα 17 : ∆εύτερο παράθυρο Οδηγού απλών ερωτηµάτων 

Επιλέξτε Αναλυτικό και στην επόµενη σελίδα πληκτρολογήστε το όνοµα που 
επιθυµείτε για το ερώτηµά σας. Επιλέξτε την εντολή Τροποποίηση σχεδίασης του 
ερωτήµατος (για να εισάγετε τα κριτήρια του ερωτήµατός σας) και πατήστε στο 
κουµπί τέλος.  

 
Εικόνα 18 : Τρίτο παράθυρο Οδηγού απλών ερωτηµάτων 

Ο οδηγός απλών ερωτηµάτων κλείνει και ανοίγει το ερώτηµά σας  σε προβολή 
σχεδίασης. Το παράθυρο ερωτήµατος έχει στην προβολή σχεδίασης δυο κύριες 
ενότητες. Στην πάνω ενότητα θα δείτε καταλόγους µε τα πεδία των πινάκων ή των 
ερωτηµάτων που έχετε επιλέξει για το ερώτηµά σας. Η κάτω ενότητα είναι το πλέγµα 
σχεδιασµού, µέσα στο οποίο θα κάνετε όλη τη δουλειά σας (εικόνα 19). 

Στην πρώτη γραµµή Πεδίο εµφανίζονται τα ονόµατα των πεδίων που επιλέξατε στο 
ερώτηµά σας ενώ στη δεύτερη γραµµή Πίνακας το όνοµα του πίνακα που αποτελεί 
την πηγή του επιλεγµένου πεδίου. Στη γραµµή ταξινόµηση µπορείτε να καθορίσετε 
αν θα πρέπει το πρόγραµµα να ταξινοµήσει το επιλεγµένο πεδίο µε αύξουσα ή 
φθίνουσα σειρά.  
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Εικόνα 19 : Παράθυρο ερωτήµατος σε προβολή σχεδιασµού 

Στη γραµµή Εµφάνιση µπορείτε να επιλέξτε εάν θέλετε να εµφανίζεται ή όχι το 
επιλεγµένο πεδίο στο σύνολο των εγγραφών. Μερικές φορές χρειάζεται να 
συµπεριλάβετε στο ερώτηµα κάποιο πεδίο για να µπορέσετε να επιλέξτε τις εγγραφές 
που θέλετε (π.χ. το πεδίο Κωδ Τµήµατος) αλλά δεν χρειάζεσθε αυτό το πεδίο στο 
σύνολο των εγγραφών. Σε αυτή την περίπτωση αποεπιλέγουµε το πλαίσιο ελέγχου 
Εµφάνιση του αντίστοιχου πεδίου.  

 
Εικόνα 20: Παράθυρο εισαγωγής κριτηρίων 

Τέλος, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη γραµµή Κριτήρια και τις γραµµές µε την 
ένδειξη ή για να εισάγετε τα κριτήρια που θέλετε να χρησιµοποιήσετε ως φίλτρα 
(εικόνα 20). Αφού τελειώσετε µε τα κριτήρια του ερωτήµατός σας πατήστε στο κουµπί 
Εκτέλεση για να πάρετε τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος σε προβολή Φύλλου 
δεδοµένων το οποίο µπορείτε να το αποθηκεύεστε ή και να το εκτυπώσετε (εικόνα 
21). 
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Εικόνα 21 : Τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος σε προβολή φύλλου δεδοµένων 

 

Ο οδηγός εκθέσεων σας επιτρέπει να οµαδοποιείτε τις εγγραφές στην έκθεσή σας και 
προσθέτει κεφαλίδες και υποσέλιδα των οµάδων της έκθεσης που σας βοηθούν να 
αναλύσετε εύκολα τις πληροφορίες που περιέχει η έκθεση.  

 
Εικόνα 22 : Πρώτο παράθυρο Οδηγού εκθέσεων 

Για να δηµιουργήσετε µια νέα έκθεση επιλέξτε από το κεντρικό παράθυρο της βάσης 
δεδοµένων το εικονίδιο Εκθέσεις και διπλοπατήστε στην εντολή ∆ηµιουργία 
έκθεσης µε τη χρήση οδηγού.  Εµφανίζεται στην οθόνη σας ο Οδηγός εκθέσεων 
και στο πρώτο παράθυρο του  (εικόνα 22) µπορείτε να επιλέξτε τον πίνακα ή το 
ερώτηµα από όπου θα προέρχονται τα δεδοµένα της έκθεσή σας πατώντας στο βέλος 
του πτυσσόµενου πλαισίου καταλόγου Πίνακες/Ερωτήµατα.  

∆ηµιουργία 
Έκθεσης µε τον 
Οδηγό Εκθέσεων 
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Εικόνα 23 : Επιλογή πεδίων στον Οδηγό εκθέσεων 

Μόλις επιλέξτε το ερώτηµα που αναζητούσατε, στον κατάλογο ∆ιαθέσιµα πεδία 
εµφανίζονται τα πεδία του αντίστοιχου ερωτήµατος. Αφού επιλέξτε (διπλοπατώντας 
πάνω τους) τα πεδία τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε και τα οποία 
έχουν µεταφερθεί στον κατάλογο Επιλεγµένα πεδία (εικόνα 23), πατήστε στο κουµπί 
Επόµενο  για να µεταφερθείτε στο επόµενο παράθυρο. 

Στο επόµενο παράθυρο (εικόνα 24) ο οδηγός σας ρωτάει αν θέλετε να προσθέσετε 
πεδία που θα χρησιµοποιηθούν για την οµαδοποίηση των εγγραφών σας. 
∆ιπλοπατήστε στο πεδίο ή στα πεδία που θέλετε να αποτελέσουν τα επίπεδα 
οµαδοποίησης των εγγραφών (µπορείτε να επιλέξετε µέχρι και τέσσερα επίπεδα 
οµαδοποίησης) και µετά πατήστε στο κουµπί Επόµενο.  

 
Εικόνα 24 : Επιλογή κριτηρίων οµαδοποίησης στον οδηγό εκθέσεων 

Στο τρίτο παράθυρο (εικόνα 25), ο οδηγός σας ζητά να καθορίσετε πρόσθετα 
κριτήρια για την ταξινόµηση των γραµµών της έκθεσής σας. Μπορείτε να επιλέξετε 
µέχρι και τέσσερα πεδία από το ερώτηµά σας για να ταξινοµήσετε τα δεδοµένα ως 
προς αυτά.  Η σειρά ταξινόµησης είναι εξ ορισµού αύξουσα αλλά µπορείτε να την 
αλλάξετε σε φθίνουσα αν πατήστε στο κουµπί ελέγχου που υπάρχει δεξιά από το 
πλαίσιο επιλογής του πεδίου. Μετά πατήστε στο κουµπί Επόµενο για να 
µεταφερθείτε στο επόµενο παράθυρο. 
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Εικόνα 25 : Καθορισµός κριτηρίων ταξινόµησης στον οδηγό εκθέσεων 

Στο τέταρτο παράθυρο (εικόνα 26) µπορείτε να επιλέξτε ένα στυλ διάταξης και τον 
προσανατολισµό της αναφοράς σας. Όταν επιλέξτε διάταξη και προσανατολισµό, ο 
οδηγός παρουσιάζει µια προεπισκόπηση στην αριστερή πλευρά του παραθύρου. Θα 
πρέπει επίσης να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου προσαρµογή του πλάτους των πεδίων 
ώστε να χωράνε σε µια σελίδα και µετά να πατήστε στο κουµπί Επόµενο. 

 
Εικόνα 26 : Επιλογή στυλ διάταξης και προσανατολισµού  σελίδας της εκθέσεως 
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Εικόνα 27 : Επιλογή στυλ εκθέσεως στον οδηγό εκθέσεων 

Στο προτελευταίο παράθυρο του οδηγού (εικόνα 27) µπορείτε να επιλέξτε ένα από τα 
ενσωµατωµένα στυλ που θέλετε να έχει η έκθεσή σας.  

 
Εικόνα 28: καθορισµός τίτλου της εκθέσεως 

Αφού κάνετε την επιλογή σας πατήστε στο κουµπί επόµενο για να προχωρήσετε στο 
τελευταίο παράθυρο του οδηγού (εικόνα 28) όπου µπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν 
τίτλο για την έκθεσή σας. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός η επιλογή Προεπισκόπηση 
της έκθεσης και µετά πατήστε στο κουµπί Τέλος.  Ο οδηγός εκθέσεων κλείνει και 
ανοίγει η οµαδοποιηµένη έκθεσή σας σε προβολή Προεπισκόπησης εκτύπωσης 
(εικόνα 29). 
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Εικόνα 29 : Η έκθεση σε προβολή Προεπισκόπηση εκτύπωσης 

 

∆ραστηριότητες 
∆ηµιουργία κενής βάσης δεδοµένων 
 
 
∆ηµιουργήστε µια νέα κενή βάση δεδοµένων µε όνοµα «Σχολική Φυσική Αγωγή» 
για να διαχειρίζεστε πληροφορίες σχετικές µε το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στο 
σχολείο που δουλεύεται και αποθηκεύεστε την στο φάκελο Τα έγγραφά µου.  
 
 
Απάντηση 
 

 πατήστε στο κουµπί Έναρξη της γραµµής εργασιών, δείξτε στο Όλα 
τα προγράµµατα και επιλέξτε Microsoft Access. 

 Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται επιλέξτε δηµιουργία Κενής 
βάσης δεδοµένων της  Access και κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ 

 Στο επόµενο παράθυρο πληκτρολογήστε «Σχολική Φυσική 
Αγωγή» στο πλαίσιο κειµένου όνοµα αρχείου, επιλέξτε το φάκελο  
Τα έγγραφά µου ως χώρο αποθήκευσης και πατήστε το κουµπί 
δηµιουργία 

 Η νέα σας βάση δεδοµένων έχει δηµιουργηθεί και πρέπει τώρα να 
προχωρήσετε στη δηµιουργία των κύριων αντικειµένων της. 

 

 

1η δραστηριότητα 
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∆ηµιουργία απλού πίνακα δεδοµένων  

 

Στη βάση δεδοµένων που µόλις δηµιουργήσατε χρησιµοποιήστε τον οδηγό πινάκων 
για να δηµιουργήστε τον πρώτο σας πίνακα µε τίτλο Μαθητές . Ο πίνακας αυτός να 
περιλαµβάνει τα πεδία : ΚωδΜαθητή, Επώνυµο, Όνοµα, ΟνόµαταΓονέων, 
∆ιεύθυνση, ΤαχυδροµικόςΚώδικας, Πόλη, Νοµός/Περιοχή, Τηλέφωνο, 
ΌνοµαEmail, ΚωδΤµήµατος, και Σηµειώσεις. 

 

∆ηµιουργία αυτόµατης φόρµας και καταχώρηση δεδοµένων 

 

∆ηµιουργήστε µια αυτόµατη φόρµα εισαγωγής δεδοµένων για τον πίνακα Μαθητές 
και καταχωρήσετε τις πληροφορίες για τους µαθητές του σχολείου σας.  

 

∆ηµιουργία ερωτήµατος 

 

Με τη βοήθεια του Οδηγού απλού ερωτηµάτων δηµιουργείστε ένα ερώτηµα µε τίτλο 
Ονοµαστική Κατάσταση Μαθητών χρησιµοποιώντας σαν πηγή των δεδοµένων σας 
τον πίνακα Μαθητές. Το ερώτηµά σας να περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία : 
ΚωδΤµήµατος, ΚωδΜαθητή, Επώνυµο, Όνοµα, και  ΟνόµαταΓονέων. 

 

∆ηµιουργία οµαδοποιηµένης έκθεσης 

 

Με τη βοήθεια του Οδηγού εκθέσεων δηµιουργείστε µια έκθεση (πηγή δεδοµένων το 
παραπάνω ερώτηµα) µε τίτλο Μαθητές – Τµήµατα που να περιέχει τα πεδία 
ΚωδΤµήµατος, ΚωδΜαθητή, Επώνυµο, Όνοµα, και  ΟνόµαταΓονέων. Να έχει ως 
κριτήριο οµαδοποίησης το πεδίο ΚωδΤµήµατος και κριτήριο ταξινόµησης των 
εγγραφών το πεδίο Επίθετο. 

 

 Κατασκευή βάσης δεδοµένων για τη διαχείριση του µαθήµατος 
Φυσικής Αγωγής στο σχολείο. 

 Κατασκευή βάσης δεδοµένων για τη διαχείριση αθλητικού συλλόγου, 
κατασκήνωσης, γυµναστηρίου κ.ο.κ. 

2η δραστηριότητα
    

3η δραστηριότητα
   

4η δραστηριότητα 

5η δραστηριότητα 

Θέµατα προς 
συζήτηση 
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Ανασκόπηση 
Ολοκληρώνοντας τη θεµατική ενότητα αυτή µάθατε καλύτερα να : 

 ∆ιακρίνετε  τη διαφορά µεταξύ µιας βάσης δεδοµένων και µιας λίστας.  

 Αναφέρετε  τις πιθανές χρήσεις των βάσεων δεδοµένων στη Φυσική 
Αγωγή και στον Αθλητισµό  

 Περιγράφετε τα τέσσερα κύρια στοιχεία, τα οποία ονοµάζονται 
αντικείµενα, που περιέχουν οι περισσότερες βάσεις δεδοµένων. 

 ∆ηµιουργείτε µια νέα κενή βάση δεδοµένων για τη δική σας προσωπική 
εφαρµογή 

 ∆ηµιουργείτε πίνακα µε τη βοήθεια του Οδηγού πινάκων 

 ∆ηµιουργείτε αυτόµατη φόρµα ενός πίνακα και να καταχωρείτε 
δεδοµένα µε αυτήν. 

 ∆ηµιουργείτε ερωτήµατα µε τη βοήθεια του Οδηγού ερωτηµάτων 

 Συνοψίζετε δεδοµένα δηµιουργώντας οµαδοποιηµένες εκθέσεις µε τη 
βοήθεια του Οδηγού εκθέσεων 

 

Ασκήσεις 
1. Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι αντικείµενο βάσης δεδοµένων; 

 Πίνακας  

 Έκθεση  

 Ερώτηµα  

 Φύλλο εργασίας  

 

2. Ποιο από τα ακόλουθα περιγράφει µια σχεσιακή βάση δεδοµένων; 

 Παρέχει µια σχέση µεταξύ ακεραίων.  

 Αποτελείται από ξεχωριστούς πίνακες συσχετισµένων δεδοµένων.  

 Ανακτά δεδοµένα που σχετίζονται µε τα ερωτήµατά της. 

Ερωτήσεις 
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3. Γιατί, συχνά, είναι πιο αποτελεσµατική η χρήση µιας φόρµας από τη 
χρήση ενός πίνακα; 

 Επειδή µια φόρµα παρουσιάζει πάντα τα δεδοµένα σας σε γραµµές και 
στήλες.  

 Επειδή µια φόρµα είναι πάντα έντυπη.  

 Επειδή µια φόρµα απλοποιεί την καταχώρηση ή την προβολή δεδοµένων.   

 

4. Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για µια σχεσιακή βάση δεδοµένων στην 
Access; 

 Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς, σχετιζόµενους πίνακες.  

 Τα δεδοµένα αντιγράφονται, εποµένως είναι ευκολότερο να εντοπιστούν.  

 Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε φόρµες. 

 

5. Ποιο από τα ακόλουθα είναι τρόπος δηµιουργίας πίνακα; 

 Η δηµιουργία έκθεσης.  

 Η δηµιουργία ερωτήµατος.  

 Η χρήση οδηγού.   

 

6. Τα δεδοµένα πρέπει να οργανώνονται σε πίνακες µε βάση: 

 Ιδιότητες πεδίων.  

 Θέµατα που σχετίζονται µε τα δεδοµένα.  

 Μήκη χαρακτήρων. 

 

7. Ένα πρωτεύον κλειδί είναι: 

 Ένα µοναδικό αναγνωριστικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 
συσχέτιση πινάκων.   

 Το κλειδί που προηγείται του δευτερεύοντος κλειδιού.  

 Ο κωδικός πρόσβασης που επικυρώνει µια βάση δεδοµένων. 



ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
Παρουσιάσεις 

Παρουσιάσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 
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Εισαγωγή στις 
Παρουσιάσεις 

Εισαγωγή 
ταν απευθυνόµαστε σε µια πολυάριθµη οµάδα µπορούµε να µεταδώσουµε 
ευκολότερα τις πληροφορίες που θέλουµε και να κάνουµε σαφέστερα τα 
µηνύµατά µας, εάν δηµιουργήσουµε και χρησιµοποιήσουµε µια σειρά από 
διαφάνειες. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα να πολλαπλασιασθούν τα αισθητήρια 

ερεθίσµατα στη διαδικασία της διδασκαλίας. Η δυνατότητα δηµιουργίας και 
προβολής παρουσιάσεων, που δηµιουργηθήκαν είτε µε χρήση του υπολογιστή, είτε µε 
τον κλασσικό τρόπο, είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εποπτικό µέσο. Το πλεονέκτηµα της 
ηλεκτρονικής δηµιουργίας είναι ότι µπορούν να αλλάξουν ή να εµπλουτιστούν εύκολα 
και χωρίς κόστος.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσετε τα βασικά για τη δηµιουργία δυναµικών 
παρουσιάσεων, που µπορούν να περιλαµβάνουν κείµενο, εικόνες, γραφικά, ήχο αλλά 
και βίντεο. Οι παρουσιάσεις αυτές µπορούν να εκτυπωθούν σε µια σειρά διαφανειών 
που θα προβληθούν µέσω ενός διαφανοσκοπίου, στις οθόνες των υπολογιστών ενός 
σχολικού εργαστηρίου ή µέσω ενός βιντεοπροβολέα σε µια γιγαντοοθόνη. Θα 
αποκτήσετε δεξιότητες δηµιουργίας απλών παρουσιάσεων και αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων προβολής και εκτύπωσης που προσφέρουν τα σύγχρονα προγράµµατα 
παρουσιάσεων. 

Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο θα µπορείτε καλύτερα να: 

 Ανοίγετε και να τερµατίζετε ένα πρόγραµµα δηµιουργίας και διαχείρισης 
παρουσιάσεων.  

 περιγράφετε το περιβάλλον εργασίας και τις δυνατότητες των ενεργειών 
που µπορείτε να κάνετε µέσα από αυτό. 

 δηµιουργείτε µια παρουσίαση βάσει ενός οδηγού.  

 δηµιουργείτε µια «παρουσίαση» από την αρχή ή βάσει προτύπου 

 δηµιουργείτε και διαµορφώνετε διαφάνειες  

Κεφάλαιο 
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Σκοπός Ο 

Προσδοκώµενα 
Αποτελέσµατα 
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 εισάγετε αντικείµενα εικόνες και γραφήµατα σε µια διαφάνεια 

 ρυθµίζετε τον τρόπο προβολής των διαφανειών και να χρησιµοποιείτε 
ειδικά εφέ παρουσίασης. 

 κάνετε απλή προβολή της παρουσίασης και χρήση εφέ  

 αποθηκεύετε την παρουσίαση σε αρχείο.  

 εκτυπώνετε διαφάνειες και σηµειώσεις για το ακροατήριο 

 

Εισαγωγή στο Microsoft PowerPoint 
Σύµφωνα µε τον S. Sagman «Για να µεταδώσετε τις γνώσεις και τα επιτεύγµατά σας 
και για να πείσετε τον πολύ κόσµο, χρειάζεστε ένα ισχυρό επεξεργαστή 
παρουσιάσεων». Το πρόγραµµα αυτό της Microsoft  είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
επαγγελµατικών παρουσιάσεων. Το τελικό προϊόν του προγράµµατος είναι 
ηλεκτρονικές παρουσιάσεις µε ειδικά εφέ, ήχο, µουσική, κινούµενες εικόνες και βίντεο 
κλιπ. Ένας τέλειος συνδυασµός δηλαδή όλων των στοιχείων των πολυµέσων.   

Τα σύγχρονα προγράµµατα δηµιουργίας και προβολής παρουσιάσεων όπως το 
PowerPoint, σας δίνουν τη δυνατότητα για δηµιουργία :  

 διαφανειών Α4 που προβάλλονται από προβολέα – διαφανοσκόπιο 
(Overhead projector).  

 Slides 35χιλ. που προβάλλονται από συσκευή προβολής slides.  

 σηµειώσεις αναφοράς για τον οµιλητή 

 σηµειώσεις για το ακροατήριο  

Η παρουσίαση µπορεί να υποστηρίζεται από υπολογιστή και να εµφανίζει τις 
διαφάνειες στις οθόνες υπολογιστών ενός τοπικού δικτύου ή σε γιγαντοοθόνη (µέσο 
βίντεο-προβολέα) αξιοποιώντας τις δυνατότητες να συµπεριλαµβάνεται στην 
παρουσίαση κίνηση, ήχος και βίντεο και τα ειδικά εφέ ώστε να δώσει ακόµη ποιο 
εντυπωσιακά αποτελέσµατα.  

Μια παρουσίαση αποτελείται από διαφάνειες. Κάθε διαφάνεια έχει ένα χώρο που 
ονοµάζεται σελίδα σηµειώσεων για να µπορείτε να πληκτρολογείτε πληροφορίες που 
θέλετε να συνοδεύουν επιπλέον το κείµενο που περιέχουν οι ίδιες οι διαφάνειες. Οι 
ίδιες οι διαφάνειες µπορούν να εκτυπώνονται µια - µια ή από 2 έως 9 ανά σελίδα για 
να δοθούν ως σηµειώσεις στο ακροατήριο. 

Στο πεδίο της Φυσικής Αγωγής, τα λογισµικά παρουσιάσεων (Microsoft 
PowerPoint, Hyperstudio, κ.α.) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον σχεδιασµό και 
ανάπτυξη πολυµεσικών σχεδίων µαθήµατος ( Multimedia Lesson Plans) καθώς και 

Η χρησιµότητα των 
Παρουσιάσεων   
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πολυµεσικών σχεδίων εργασίας (Multimedia Projects) από τους µαθητές (Mohnsen, 
Chestnutt, & Burke, 1997). Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία 
παρουσιάσεων στις εκδηλώσεις που γίνονται εντός του σχολείου µε την παρουσία ή 
όχι κοινού. Μερικοί καθηγητές Φυσικής Αγωγής χρησιµοποιούν το PowerPoint για 
να δηµιουργήσουν ελκυστικά γραφήµατα, αφίσες και ανακοινώσεις που αναρτούν στο 
πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ή στους τοίχους του γυµναστηρίου.  

Για να εκκινήσετε το PowerPoint, πρέπει να κάνετε κλικ στο «έναρξη», στη συνέχεια 
πηγαίνετε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω στα «Προγράµµατα» και επιλέγετε 
Microsoft PowerPoint από το µενού Προγραµµάτων των Windows. Μετά από 
µερικά δευτερόλεπτα εµφανίζεται η εισαγωγική οθόνη του PowerPoint και 
διαπιστώνετε ότι το περιβάλλον εργασίας του  είναι παρόµοιο µε τις άλλες εφαρµογές 
του MsOffice. 

 
Εικόνα 1 : Η εισαγωγική οθόνη του PowerPoint 

Το πρόγραµµα αυτό της Microsoft  είναι ένα ισχυρό εργαλείο επαγγελµατικών 
παρουσιάσεων. Το τελικό προϊόν του προγράµµατος είναι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις 
µε ειδικά εφέ, ήχο, µουσική, κινούµενες εικόνες και βίντεο κλιπ. Ένας τέλειος 
συνδυασµός δηλαδή όλων των στοιχείων των πολυµέσων.  

Σαν πρόγραµµα είναι εξαιρετικά εύχρηστο και φιλικό ακολουθώντας την ίδια 
φιλοσοφία των υπόλοιπων προγραµµάτων του Office (Word, Excel, Access). 
Λειτουργεί βασικά µε την κατασκευή ξεχωριστών διαφανειών (slide), όπως 
λειτουργεί το Word µε τη δηµιουργία ξεχωριστών σελίδων.  Έτσι µπορείτε να 
δηµιουργήσετε µια ολόκληρη παρουσίαση δηλαδή ένα σύνολο διαφανειών και να το 
αποθηκεύεστε σαν αρχείο.    

Όταν ξεκινά το PowerPoint, εµφανίζεται στην οθόνη ένα καινούργιο έγγραφο, µε 
όνοµα «Παρουσίαση 1», που είναι το προσωρινό όνοµα του εγγράφου σας, µέχρι να 
το αρχειοθετήσετε και να του δώσετε το όνοµα που θέλετε..  

Εκκίνηση του 
προγράµµατος 
Microsoft 
PowerPoint 
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 Η Γραµµή Τίτλου είναι ή πρώτη γραµµή της οθόνης και στην οποία υπάρχει 
αριστερά, το όνοµα της εφαρµογής, το όνοµα της παρουσίασης και δεξιά τα 
κουµπιά ρύθµισης του µεγέθους του παραθύρου. 

 Η Γραµµή των Μενού είναι η δεύτερη γραµµή στην οποία βρίσκονται όλες 
οι διαθέσιµες επιλογές του προγράµµατος, οµαδοποιηµένες και 
ταξινοµηµένες. Με κλικ εµφανίζονται οι πιο συνηθισµένες επιλογές και µε 
διπλό κλικ όλες οι επιλογές. 

 Οι Γραµµές εργαλείων. Όπως σε όλες τις εφαρµογές των Windows, στις 
γραµµές αυτές των εικονιδίων, υπάρχουν επιλεγµένες εντολές που 
χρησιµοποιούνται συχνότερα και µπορούν να εκτελεστούν άµεσα µε το 
πάτηµα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού πάνω στο κουµπί, χωρίς να 
ανατρέχετε στις οµαδοποιηµένες εντολές της προηγούµενης γραµµής. Αν 
τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω σ’ ένα πλήκτρο µιας οµάδας 
εργαλείων, χωρίς να κάνετε κλικ, τότε εµφανίζεται µια µικρή ετικέτα 
(ToolTip) που σας παρουσιάζει το όνοµα του εργαλείου. Το PowerPoint 
διαθέτει δεκατρείς (13) έτοιµες γραµµές εργαλείων, αλλά ο χρήστης µπορεί 
να δηµιουργήσει και άλλες γραµµές εργαλείων προσαρµοσµένες στις δικές 
του ανάγκες. Οι γραµµές εργαλείων µπορούν να είναι και αυτοτελή µικρά 
παράθυρα. 

 Οι Μπάρες Κύλισης που βρίσκονται  δεξιά (η κατακόρυφη) και κάτω από τη 
διαφάνεια (η οριζόντια), εφόσον το ποσοστό εµφάνισης (zoom) της 
διαφάνειας δεν επιτρέπει ολόκληρη την εµφάνισή της. 

 Η Γραµµή Κατάστασης που βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης και στην 
οποία αναφέρονται πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της 
παρουσίασης.  

 

 
Εικόνα 2 : τα στοιχεία της οθόνης του PowerPoint σε κανονική προβολή 

Περιγραφή των 
στοιχείων του 
παραθύρου του 
PowerPoint 
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Για την προβολή των διαφανειών τόσο σε επίπεδο συγγραφής όσο και παρουσίασης 
το πρόγραµµα χρησιµοποιεί διαφορετικές προβολές. Οι προβολές αυτές είναι η 
κανονική προβολή (Normal), η προβολή διαφανειών (slide view) όπου εµφανίζεται 
η προς επεξεργασία διαφάνεια, η προβολή διάρθρωσης (outline), η προβολή 
ταξινόµησης (slide sorter), η προβολή σηµειώσεων (notes pages) και τέλος η 
προβολή παρουσίασης  (slide show).   

Για µετακινείστε εύκολα µεταξύ των διαφόρων προβολών, µπορείτε να κάνετε κλικ 
στα κουµπιά  στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου του 
PowerPoint. Αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω σε κάθε κουµπί θα 
εµφανισθεί ετικέτα που θα αναφέρει το όνοµα της προβολής. 

Οι κυριότερες προβολές είναι η κανονική προβολή και η προβολή ταξινόµησης 
διαφανειών. 

 Η κανονική προβολή (εικ. 2) περιέχει τρία τµήµατα παραθύρου: τα τµήµατα 
παραθύρου της διάρθρωσης, των διαφανειών και των σηµειώσεων. Αυτά τα 
παράθυρα επιτρέπουν την επεξεργασία όλων των απόψεων της διαφάνειάς σας 
από µια και µόνο θέση. Μπορείτε να ρυθµίσετε το µέγεθος των τριών 
παραθύρων, σύροντας το περίγραµµά τους. 

 Παράθυρο διάρθρωσης. Χρησιµοποιήστε το παράθυρο 
διάρθρωσης, για να οργανώσετε και να αναπτύξετε το περιεχόµενο 
της παρουσίασής σας. Μπορείτε εκεί να πληκτρολογήσετε όλο το 
κείµενο της παρουσίασής σας και να αναδιατάξετε τα σηµεία των 
κουκκίδων, τις παραγράφους και τις διαφάνειες. 

 Παράθυρο διαφανειών. Στο παράθυρο διαφανειών, µπορείτε να 
δείτε πώς φαίνεται το κείµενο σε κάθε διαφάνεια. Μπορείτε να 
προσθέσετε γραφικά, ταινίες, ήχους, να δηµιουργήσετε 
υπερσυνδέσεις και να προσθέσετε κινήσεις σε µεµονωµένες 
διαφάνειες. 

 Παράθυρο σηµειώσεων. Το παράθυρο των σηµειώσεων, σας 
επιτρέπει να προσθέσετε σηµειώσεις οµιλητή ή πληροφορίες που 
θέλετε να είναι ορατές για το ακροατήριο κατά τη διάρκεια της 
προβολής. 

 Στην προβολή ταξινόµησης διαφανειών, βλέπετε ταυτόχρονα στην οθόνη 
σας όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, µε τη µορφή µικρογραφίας. 
Έτσι µπορείτε εύκολα να προσθέσετε, να διαγράψετε και να µετακινήσετε 
διαφάνειες, να προσθέσετε χρονισµούς και να επιλέξετε εναλλαγές µε κίνηση, 
κατά τη µετάβαση από τη µια διαφάνεια στην επόµενη. 

Η προβολή της 
παρουσίασης  
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Εικόνα 3 : Το παράθυρο της προβολής ταξινόµησης διαφανειών 

Μπορείτε να µµετακινηθείτε στις διαφάνειες της παρουσίασής σας µε τα πλήκτρα 
Page Up και Page Down του πληκτρολογίου, µε το ροδάκι scroll του ποντικιού 
σας και ακόµη, αν εµφανίσετε όλες τις διαφάνειές σας µε το κουµπί  Προβολή 
ταξινόµησης διαφανειών (εικ. 3) και στη συνέχεια βρείτε αυτή που θέλετε, κάντε κλικ 
επάνω της και µετά κλικ στο κουµπί  προβολή  διαφανειών για να προβάλετε τη 
διαφάνεια. : 

Επίσης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις µπάρες κύλισης για να δείτε το κελί που 
θέλετε και κάνοντας απλό κλικ πάνω στο κελί να µεταφερθείτε. Ένας άλλος 
τρόπος είναι να χρησιµοποιήσετε την εντολή Μετάβαση από το Μενού 
Επεξεργασία. Στο εµφανιζόµενο πλαίσιο και στη θέση αναφορά 
πληκτρολογήστε το όνοµα του κελιού στο οποίο θέλετε να µεταβείτε και κάντε 
κλικ στο ΟΚ.  

Κατά την εκκίνηση του προγράµµατος εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου 
δηµιουργίας µιας παρουσίασης (εικ. 4).  

Τεχνικές 
Μετακίνησης 

∆ηµιουργία µιας 
νέας παρουσίασης 
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Εικόνα 4 : Το παράθυρο διαλόγου δηµιουργίας παρουσίασης  

Μπορείτε να δηµιουργήσετε µια νέα παρουσίαση επιλέγοντας ένα από τους 
ακόλουθους τρόπους.  

 Από τον Οδηγό Αυτοµάτου Περιεχοµένου για να ξεκινήσετε µια παρουσίαση 
µε βάση ένα προτεινόµενο περιεχόµενο και µια προτεινοµένη σχεδίαση.  

 Από το Πρότυπο σχεδίασης για να ξεκινήσετε µια παρουσίαση µε βάση ένα από 
τους δύο τύπους προτύπων : τα Πρότυπα σχεδίασης και τα Πρότυπα 
περιεχοµένου.  

 Από µια Κενή παρουσίαση που δεν περιλαµβάνει προτεινόµενο περιεχόµενο ή 
σχεδίαση. 

 Από µια Υπάρχουσα παρουσίαση (παλαιότερη παρουσίαση) και να την 
τροποποιήσετε σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες σας. 

Ο οδηγός περιλαµβάνει πρότυπα περιεχοµένου µε ενδεικτικό κείµενο για τις 
διαφάνειες και µε έτοιµη σχεδίαση. Ο οδηγός συλλέγει πληροφορίες σε πέντε απλά 
βήµατα για το είδος της παρουσίασης και δηµιουργεί τις ανάλογες διαφάνειες που 
χρειάζονται για µια ολοκληρωµένη παρουσίαση.  

 Για να ανοίξετε τον οδηγό πρέπει να κάντε κλικ στην πρώτη επιλογή  στο 
παράθυρο διαλόγου δηµιουργίας παρουσίασης (εικ. 4) που εµφανίζεται 
κατά την εκκίνηση του προγράµµατος ή διαφορετικά από το µενού Αρχείο, 
κάντε κλικ στην εντολή ∆ηµιουργία και στη συνέχεια στο παράθυρο 
εργασιών Νέα παρουσίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Από "Οδηγό 
Αυτόµατου Περιεχοµένου".  

 εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Οδηγός αυτόµατης δηµιουργίας 
περιεχοµένου (εικ. 5),  που θα σας καθοδηγήσει στο να επιλέξετε τον τύπο 

∆ηµιουργία 
παρουσίασης µε 
τον Οδηγό 
Αυτόµατου 
Περιεχοµένου 
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παρουσίασης που θέλετε να δηµιουργήσετε. Κάντε κλικ στο κουµπί 
Επόµενο.  

 
Εικόνα 5 : παράθυρο εκκίνησης του οδηγού 

 Στο παράθυρο διαλόγου που ακολουθεί και στο πεδίο Επιλέξτε τον τύπο 
της παρουσίασης που θα δώσετε (εικ. 6), µπορείτε ν α επιλέξετε το είδος της 
παρουσίασης σας (π.χ. κάντε κλικ στο κουµπί Γενική και στο τµήµα δεξιά 
κάντε κλικ στην επιλογή Εκπαίδευση ) και µετά κλικ στο κουµπί Επόµενο.  

 
Εικόνα 6 : παράθυρο επιλογής του είδους της παρουσίασης 

 Στο επόµενο παράθυρο, µπορείτε να επιλέξτε το µέσο (εικ. 7) που θα 
χρησιµοποιήσετε για την παρουσίαση που θα δηµιουργήσετε (π.χ. 
Παρουσίαση στην οθόνη). Αφού κάνετε την επιλογή σας κάντε κλικ στο 
κουµπί Επόµενο. 
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Εικόνα 7 : παράθυρο επιλογής µέσου προβολής 

 Στο παράθυρο που ακολουθεί (εικ. 8), στο πεδίο Τίτλος παρουσίασης:, 
µπορείτε να πληκτρολογήστε τον τίτλο της παρουσίασης (π.χ «δηµιουργία 
παρουσίασης µε οδηγό») και στο πεδίο Στοιχεία που περιλαµβάνονται σε 
κάθε διαφάνεια:, µπορείτε να πληκτρολογήστε το όνοµα σας, που θα 
φαίνεται σε όλες τις διαφάνειες. Επίσης, εφόσον θέλετε, µπορείτε να επιλέξτε 
τις θυρίδες Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης και Αριθµός διαφάνειας. 
Αφού τελειώσετε µε τις επιλογές σας κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.  

 
Εικόνα 8 : παράθυρο συµπλήρωσης βασικών στοιχείων της παρουσίασης 

 Στο τελευταίο παράθυρο διαλόγου (εικ. 9), βλέπετε ότι ο οδηγός πήρε όλες 
τις απαντήσεις που ήθελε για να δηµιουργήσει την παρουσίασή σας. Εάν δεν 
θέλετε να επιστρέψετε σε κάποιο προηγούµενο στάδιο για να διορθώσετε 
κάτι, κάντε κλικ στο κουµπί Τέλος για να δείτε την παρουσίαση που ετοίµασε 
ο οδηγός για σας.  
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Εικόνα 9 : παράθυρο κλεισίµατος του οδηγού και δηµιουργίας της παρουσίασης 

 Η παρουσίαση που επιλέξατε ανοίγει στο Microsoft PowerPoint®. Σε 
κανονική προβολή (εικ. 10) λοιπόν, βλέπετε τι ετοίµασε ο οδηγός για σας. Με 
κλικ επάνω στον τίτλο κάθε διαφάνειας µπορείτε να δείτε το περιεχόµενο της 
και φυσικά να το τροποποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Μπορείτε να 
τροποποιήσετε το περιεχόµενο κάθε διαφάνειας είτε στο αριστερό µέρος της 
οθόνης, όπου φαίνεται η διάρθρωση της παρουσίασης, είτε στο δεξιό που 
φαίνεται η συγκεκριµένη διαφάνεια.  

 
Εικόνα 10 : κανονική προβολή της παρουσίασης 

 Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές που θέλετε στην παρουσίαση, αποθηκεύεστε 
την σε αρχείο µε όνοµα «Η πρώτη µου παρουσίαση». Στη συνέχεια για να 
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δείτε τι έχετε καταφέρει µέχρι τώρα, επιλέξτε το από το µενού Παρουσίαση, 
την εντολή Προβολή παρουσίασης ή πατήστε το πλήκτρο F5. 

 

 

Η δεύτερη επιλογή για τη δηµιουργία νέας παρουσίασης στο αντίστοιχο παράθυρο 
διαλόγου (εικ. 4) σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε χρήση των προτύπων του 
PowerPoint. Τα πρότυπα είναι έτοιµες διαφάνειες που µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε άµεσα για την γρήγορη παραγωγή διαφανειών και τις οποίες θα 
γεµίσετε µε τα δικά σας δεδοµένα για να δηµιουργήσετε τη δική  σας παρουσίαση. 
Υπάρχουν δυο τύποι προτύπων : 

 Τα πρότυπα σχεδίασης που περιέχουν προκαθορισµένες µορφές 
και συνδυασµούς χρωµάτων, χωρίς περιεχόµενο και τα οποία 
µπορούν να εφαρµοστούν σε οποιαδήποτε παρουσίαση.  

 Τα πρότυπα περιεχοµένου που περιλαµβάνουν µορφές µε 
συνδυασµούς χρωµάτων και διαφάνειες µε προτεινόµενο κείµενο για 
συγκεκριµένα θέµατα.  

Μπορείτε να τροποποιήσετε οποιοδήποτε πρότυπο συµφωνά µε τις επιθυµίες σας 
ή να δηµιουργήσετε ένα νέο πρότυπο από µια ήδη υπάρχουσα παρουσίαση.  

Για να δηµιουργήσετε µια παρουσίαση µε τη βοήθεια ενός Προτύπου 
σχεδίασης θα πρέπει να :  

 Ξεκινήσετε το PowerPoint και στο παράθυρο διαλόγου PowerPoint (εικ. 
4) που εµφανίζεται, να κάνετε κλικ στην επιλογή Πρότυπο σχεδίασης και 
µετά κλικ στο κουµπί ΟΚ.  

  στο παράθυρο διαλόγου Νέα παρουσίαση (εικ. 11) που θα εµφανιστεί και 
στην καρτέλα του Πρότυπα σχεδίασης, µπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο 
σχεδίασης χωρίς προτάσεις περιεχοµένου. ∆εξιά, στο πεδίο Προεπισκόπηση, 
µπορείτε δείτε το αποτέλεσµα της επιλογής σας και εφόσον σας αρέσει κάντε 
κλικ στο κουµπί ΟΚ για να το εφαρµόσετε και να ξεκινήσει η δηµιουργία των 
διαφανειών σας. 

∆ηµιουργία 
παρουσίασης µε τη 
βοήθεια ενός 
Προτύπου 
σχεδίασης  
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Εικόνα 11 : Παράθυρο διαλόγου επιλογής προτύπου σχεδίασης 

 Στη συνέχεια θα εµφανισθεί το παράθυρο διαλόγου Νέα διαφάνεια (εικ. 12) 
όπου µπορείτε να επιλέξετε τη µορφή (διάταξη) της διαφάνειας µε την οποία 
θα ξεκινήσετε. Αφού γίνει η επιλογή τότε το πρότυπο θα εµφανιστεί στην 
οθόνη και εσείς το µόνο που έχετε να κάνετε είναι προσθέσετε µε τα 
δεδοµένα που θέλετε να παρουσιάσετε. 

 

 

 

 
Εικόνα 12 : Το παράθυρο διαλόγου Νέα διαφάνεια 
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Για να δηµιουργήσετε µια παρουσίαση µε τη βοήθεια ενός Προτύπου 
περιεχοµένου θα πρέπει να :  

 Ξεκινήσετε το PowerPoint και στο παράθυρο διαλόγου PowerPoint (εικ. 
4) που εµφανίζεται, να κάνετε κλικ στην επιλογή Πρότυπο σχεδίασης και 
µετά κλικ στο κουµπί ΟΚ.  

 
Εικόνα 13 : Το παράθυρο επιλογής προτύπου περιεχοµένου 

 στο παράθυρο διαλόγου Νέα παρουσίαση (εικ. 13) που θα εµφανιστεί και 
στην καρτέλα του Παρουσιάσεις, µπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο 
σχεδίασης µε προτάσεις για συγκεκριµένο περιεχόµενο. ∆εξιά, στο πεδίο 
Προεπισκόπηση, µπορείτε δείτε το αποτέλεσµα της επιλογής σας και εφόσον 
σας αρέσει κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ για να το εφαρµόσετε και να 
ξεκινήσετε την τροποποίηση των διαφανειών σύµφωνα µε τις ανάγκες σας. 

 

Αν δεν σας ικανοποιούν οι προηγούµενες επιλογές και δεν σας αρέσει κανένα πρότυπο 
ή εάν θέλετε να δηµιουργήσετε µια δική σας παρουσίαση µε µοναδική εµφάνιση, θα 
πρέπει να ξεκινήσετε µια κενή παρουσίαση (3η επιλογή). Στη συνέχεια µπορείτε να 
διαµορφώσετε µόνοι σας το φόντο, τα χρώµατα, τις γραµµατοσειρές και τη σχεδίαση. 

Για να ξεκινήσετε µια κενή παρουσίαση ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα : 

 Ξεκινήστε το PowerPoint. Στο παράθυρο διαλόγου PowerPoint (εικ. 4) 
που θα εµφανισθεί, κάντε κλικ στην επιλογή Κενή παρουσίαση και µετά κλικ 
στο κουµπί ΟΚ. 

 εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέα διαφάνεια (εικ. 14) όπου µπορείτε 
να επιλέξετε µια έτοιµη διάταξη διαφάνειας από τη συλλογή του και που 
ξεκινά µε τη διαφάνεια τίτλου.  

∆ηµιουργία 
παρουσίασης από 
την αρχή  
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Εικόνα 14 : Το παράθυρο εισαγωγής νέας διαφάνειας 

 Επιλέξτε την πρώτη από αυτές ή όποια άλλη θέλετε και κάντε κλικ στο 
κουµπί ΟΚ για να φύγει το παράθυρο αυτό και να εστιάσετε την προσοχή 
σας στη συµπλήρωση των πεδίων της διαφάνειας που έχετε µπροστά σας. 

 Αφού έχετε επιλέξει τον τρόπο µε τον οποίο θα δηµιουργήσετε διαφάνειες και 
τον τύπο της διαφάνειας, κάντε κλικ στα διάφορα σηµεία, που πρέπει να 
εισάγετε κείµενο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το. 

 Αν έχετε επιλέξει διαφάνεια που περιέχει εικόνα ή γράφηµα, κάντε διπλό κλικ 
στο συγκεκριµένο σηµείο για να το εισάγετε.  

 Κάντε κλικ στο κουµπί   της γραµµής εργαλείων 
Μορφοποίηση και στο µενού που αναδύεται κάντε κλικ στην επιλογή Νέα 
διαφάνεια οπότε και θα εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Νέα διαφάνεια για 
να επιλέξτε µια υπάρχουσα διάταξη από αυτές για την επόµενη διαφάνεια. 

 Επαναλάβατε τα παραπάνω βήµατα για κάθε νέα διαφάνεια και αφού 
ολοκληρώσετε τη δηµιουργία των διαφανειών, αποθηκεύεστε την παρουσίασή 
σας σε ένα αρχείο στο δίσκο σας. 

 

Εισαγωγή αντικειµένων στην παρουσίαση 
Στις διαφάνειές σας, εκτός από κείµενο, µπορείτε να εισάγετε πλήθος από αντικείµενα: 

εικόνες ClipArt, γράφηµα, πίνακα, αντικείµενο WordArt, αρχεία ήχου, video ή 
animation (κλίπ πολυµέσων), αλλά και άλλα αντικείµενα, όπως  ένα οργανόγραµµα 
του σχολείου ή της οµάδας σας που θα δηµιουργήσετε µε το Ms Organization Chart. 
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Και πάλι σύµφωνα µε τον S. Sagman «τα λόγια και τα γραφήµατα θα προκαλέσουν 
ερεθίσµατα για το νου και θα δηµιουργήσουν ισχυρούς νοητικούς συνειρµούς, όµως οι 
εικόνες, οι ήχοι, ή τα βίντεο διατηρούνται στη µακροπρόθεσµη µνήµη και 
παραµένουν εκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα». 

Το Microsoft PowerPoint διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να επιτευχθούν 
όλα τα παραπάνω και στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε αυτά τα εργαλεία και στον 
τρόπο χρήσης τους. 

Το πρόγραµµα προσφέρει στο χρήστη µια συλλογή πολυµέσων. Η συλλογή αυτή 
είναι προαιρετικής εγκατάστασης και είναι κοινή για όλα τα προγράµµατα του Office. 
Για την πρόσβαση και τη χρήση αυτής της συλλογής προσφέρονται από το 
πρόγραµµα διάφοροι τρόποι. Ένας από αυτούς είναι η επιλογή του πλήκτρου   
Εισαγωγή Clip Art που βρίσκεται στη γραµµή εργαλείων (εικ. 15). 

 
Εικόνα 15 : Το πλήκτρο Εισαγωγή Clip Art  

Σε κάθε περίπτωση τελική κατάληξη είναι το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή ClipArt 
(εικ. 16). Υπάρχουν τρεις καρτέλες στο πλαίσιο αυτό που η κάθε µία αντιστοιχεί σε 
εικόνες, ήχους και κινούµενα clips (video). Στο κεντρικό παράθυρο υπάρχουν οι 
κατηγορίες για την κάθε καρτέλα. Η λειτουργία του πλαισίου αυτού προσοµοιάζει την 
λειτουργία του Internet Explorer, δηλαδή το κάθε εικονίδιο κάθε κατηγορίας είναι 
σύνδεσµος και µε κλικ εµφανίζει τα περιεχόµενά του (εικόνες, ήχους ή κινούµενα 
clips). Υπάρχουν πάνω αριστερά τα κουµπιά " Πίσω " και " Εµπρός " που 
αντιστοιχούν στα κουµπιά του Internet Explorer, για επιστροφή ή µετακίνηση στην 
προηγούµενη ή επόµενη αντίστοιχα παρουσίαση των clips. Επίσης ακριβώς δίπλα 
από αυτά τα κουµπιά υπάρχει και το κουµπί "όλες οι κατηγορίες" που µε την 
επιλογή του επιστρέφει ο χρήστης επιστρέφει στην αρχική προβολή όλων των 
κατηγοριών. 

Εισαγωγή 
πολυµέσων 
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Εικόνα 16 : Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Clip Art 

Για να εισάγετε ένα clip πρέπει να κάνετε κλικ στην εικόνα (ήχο ή κινούµενο clip) και 
να πατήσετε το πρώτο από τα αναδυόµενα πλήκτρα που είναι το "Εισαγωγή Clip" 
(εικ. 17). Η εικόνα τώρα έχει προστεθεί στην διαφάνεια παρότι το παράθυρο της 
εισαγωγής ClipArt είναι ακόµη ανοικτό. Αυτό γίνεται γιατί µπορεί να θέλετε να 
προσθέσετε παραπάνω από ένα clip στην τρέχουσα διαφάνεια. Κλείνοντας λοιπόν το 
παραθύρου εισαγωγής ClipArt εµφανίζεται η εικόνα που προστέθηκε.  

 

  
Εικόνα 17 : Το παράθυρο επιλογής και εισαγωγής του Clip Art 

Η µεταβολή του µεγέθους της εικόνας γίνεται αν τοποθετηθεί ο δείκτης του ποντικιού 
σε µια από τις λαβές που εµφανίζονται περιµετρικά από την εικόνα, κρατηθεί 
πατηµένο το πλήκτρο του ποντικιού και συρθεί στην επιθυµητή θέση η λαβή. Για µια 
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οµοιόµορφη διαµόρφωση του µεγέθους σε ύψος και πλάτος το σύρσιµο πρέπει να 
γίνει από γωνιακή λαβή µε πατηµένο ταυτόχρονα το πλήκτρο Ctrl του 
πληκτρολογίου. Περαιτέρω τροποποίηση της εικόνας µπορεί να γίνει 
χρησιµοποιώντας το ιπτάµενο πλαίσιο της γραµµής εργαλείων "Εικόνα" που 
εµφανίζεται κάθε φορά που επιλέγεται η εικόνα (εικ. 18).  

 
Εικόνα 18 :  Η  Γραµµή εργαλείων "Εικόνα" 

Η λειτουργία των εργαλείων µε τη σειρά που βρίσκονται από αριστερά προς τα δεξιά 
είναι: Εισαγωγή εικόνας από αρχείο, Ρύθµιση εικόνας, Αύξηση κοντράστ, Μείωση κοντράστ, 
Αύξηση φωτεινότητας, Μείωση φωτεινότητας, Ξάκρισµα, Στυλ γραµµής, Επαναχρωµατισµός 
εικόνας, Μορφοποίηση εικόνας, Ορισµός διαφανούς χρώµατος, Επαναφορά εικόνας. 

Στο µενού Εισαγωγή υπάρχουν ακόµη δύο επιλογές που επιτρέπουν την εισαγωγή 
εικόνων. Η πρώτη επιλογή είναι Εισαγωγή / Έτοιµες εικόνες Clip Art... που οδηγεί 
στις διαδικασίες που περιγράφηκαν ποιο πάνω. Η δεύτερη επιλογή είναι Εισαγωγή / 
Εικόνα / Από αρχείο... (εικ. 19). 

 
Εικόνα 19 : Εισαγωγή εικόνας από αρχείο 

Η επιλογή αυτή οδηγεί στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας (εικ. 20) που δίνει 
τη δυνατότητα εισαγωγής οποιαδήποτε µορφής εικόνας από οποιοδήποτε 
αποθηκευτικό µέρος του υπολογιστή. 
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Εικόνα 20 : Το πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας 

Με τον ίδιο περίπου τρόπο που εισάγεται µια εικόνα έχετε τη δυνατότητα να 
τοποθετήσετε στη διαφάνεια ήχους και κινούµενα clips (αποσπάσµατα video). Η 
εισαγωγή των στοιχείων αυτών γίνεται από το µενού Εισαγωγή / Ταινία και ήχος… 
(εικ. 21). 

 
Εικόνα 21 : Η Εισαγωγή  ταινίας και ήχου 

Η πρώτη ενότητα επιλογών αναφέρεται στην εισαγωγή ταινιών από  δύο πηγές: από 
την συλλογή των ClipArt και από οποιαδήποτε θέση επιθυµείτε.  

Η δεύτερη ενότητα αφορά εισαγωγή και επεξεργασία ήχων και δίνει τη δυνατότητα 
εισαγωγής ήχου από τη συλλογή των ClipArt, από αρχείο, να αναπαράγει ήχο από 
µουσικό CD, και να καταγράψει ήχο. Όλες αυτές τις επιλογές θα τις δούµε αναλυτικά 
παρακάτω. 

Η επιλογή Εισαγωγή / Ταινία και ήχος / ταινία από συλλογή .. οδηγεί στο γνωστό 
πλαίσιο Εισαγωγή ClipArt που περιγράφηκε στην εισαγωγή εικόνας. Η επιλογή 
Εισαγωγή / Ταινία και ήχος / ταινία από αρχείο... οδηγεί στο πλαίσιο διαλόγου 
της εισαγωγής αρχείου. Μετά την επιλογή και εισαγωγή της ταινίας στη διαφάνεια 
εµφανίζεται το πρώτο καρέ της ταινίας σαν φωτογραφία δηλαδή ακίνητο. Με διπλό 
κλικ πάνω στο καρέ αυτό σε κατάσταση προβολής ∆ιαφάνειας αρχίζει η αναπαραγωγή 

Εισαγωγή ήχου και 
κινούµενων clips 
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της ταινίας. Με κλικ σταµατά η αναπαραγωγή. Σε κατάσταση προβολής παρουσίασης 
η ταινία ακολουθεί για την αναπαραγωγή της την ίδια λειτουργία µόνο που ο δείκτης 
του ποντικιού µετατρέπεται σε χεράκι όταν περνά πάνω από το ακίνητο καρέ. Με κλικ 
αρχίζει και σταµατά η αναπαραγωγή. 

Το πρόγραµµα σας δίνει αρκετές δυνατότητες επέµβασης στην εκτέλεση των 
στοιχείων πολυµέσων. Συγκεκριµένα για ρυθµίσεις που αφορούν τις ταινίες και τους 
ήχους πρέπει να επιλέξετε το στοιχείο  και µετά την επιλογή από το µενού 
Επεξεργασία / Αντικείµενο ταινίας αν είναι ταινία (εικ. 22). 

 
Εικόνα 22 : Η επιλογή επεξεργασία Αντικείµενο  ταινίας 

Η επιλογή αυτή οδηγεί σε ένα πλαίσιο διαλόγου που επιτρέπει ρυθµίσεις εκτέλεσης. 
Το πλαίσιο αυτό είναι κοινό τόσο για τη διαχείριση των ταινιών όσο και για των ήχων 
(εικ. 23). 

 
Εικόνα 23 : Το παράθυρο διαχείρισης ταινιών και ήχων 

Η καρτέλα Επιλογές αναπαραγωγής έχει δύο πλαίσια ελέγχου που καθορίζουν το 
µεν πρώτο αν η αναπαραγωγή θα είναι συνεχής µέχρι να τη διακόψετε και το δεύτερο 
αν η ταινία θα εµφανίσει το αρχικό καρέ όταν ολοκληρώσει την αναπαραγωγή ή θα 
µείνει στο τελευταίο. Στο κάτω µέρος του πλαισίου εµφανίζονται σχετικές 
πληροφορίες για το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής και τη θέση αποθήκευσης του 
αρχείου. 
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Στην εισαγωγή ήχων τόσο από συλλογή όσο και από αρχείο ισχύουν τα ίδια που 
περιγράφηκαν για την εισαγωγή ταινίας. Με την εισαγωγή του ήχου εµφανίζεται ένα 
µεγαφωνάκι στην διαφάνεια που λειτουργεί όπως και η ταινία. ∆ηλαδή µε διπλό κλικ 
αναπαράγεται ο ήχος σε κατάσταση προβολής ∆ιαφάνειας ενώ σε κατάσταση 
προβολής Παρουσίασης µε κλικ από το δείκτη - χεράκι.. Για να ρυθµιστεί η 
αναπαραγωγή απαιτείται κλικ στο Επεξεργασία / Αντικείµενο ήχου εφόσον είναι 
επιλεγµένο το στοιχείο ήχου δηλαδή το µεγαφωνάκι. Η επιλογή αυτή οδηγεί στο 
γνωστό πλαίσιο διαλόγου Επιλογές αναπαραγωγής µε τα στοιχεία που 
περιγράφηκαν για τις ταινίες (εικ. 23). 

Το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας µε τον οδηγό CD ROM και την 
εκτέλεση µουσικών δίσκων. Η δυνατότητα αυτή βρίσκεται στην επιλογή Εισαγωγή / 
Ταινία και ήχος / Αναπαραγωγή κοµµατιού από CD.... Εµφανίζεται το πλαίσιο 
διαλόγου Επιλογές αναπαραγωγής. Εκτός από τις γνωστές πλέον ρυθµίσεις δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής συγκεκριµένων κοµµατιών ή κοµµατιού που θα αναπαραχθεί 
(εικ. 24). 

 
Εικόνα 24 : Το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές ταινίας και ήχου" 

Η επιλογή Εισαγωγή / Ταινία και ήχος / Καταγραφή ήχου οδηγεί σε ένα πλαίσιο 
διαλόγου (εικ. 25), που θυµίζει την Ηχογράφηση και δίνει τη δυνατότητα, αν φυσικά ο 
υπολογιστής  έχει κάρτα ήχου και µικρόφωνο, καταγραφής ήχων που στη συνέχεια 
ενσωµατώνονται αυτόµατα στη διαφάνεια.  

 
Εικόνα 25 : Το παράθυρο της εγγραφής ήχου 

Αναπαραγωγή 
κοµµατιού από CD 

Καταγραφή ήχου 
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Για να εισάγετε κείµενο και Clip Art σε µια διαφάνεια πρέπει να : 

 Κάντε κλικ στο κουµπί   της γραµµής εργαλείων 
Μορφοποίηση και στο µενού που αναδύεται κάντε κλικ στην επιλογή 
∆ιάταξη διαφάνειας .  Στο παράθυρο διαλόγου ∆ιάταξη διαφάνειας που θα 
εµφανιστεί επιλέξτε τη  διάταξη  Κείµενο & Clip Art (εικ. 26) και κάντε κλικ 
στο κουµπί Εφαρµογή. 

 
Εικόνα 26 : Επιλογή εισαγωγής Κείµενο & Clip Art 

 Στο επόµενο παράθυρο που θα εµφανιστεί κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
του Clip Art και ακολουθείστε τη διαδικασία εισαγωγής που περιγράψαµε 
προηγούµενα.   

Για να εισαγάγετε Λίστα µε κουκκίδες (κείµενο) σε µια διαφάνεια πρέπει να : 

 Κάντε κλικ στο κουµπί   της γραµµής εργαλείων 
Μορφοποίηση και στο µενού που αναδύεται κάντε κλικ στην επιλογή 
∆ιάταξη διαφάνειας .  Στο παράθυρο διαλόγου ∆ιάταξη διαφάνειας που θα 
εµφανιστεί επιλέξτε τη  διάταξη  Λίστα µε κουκκίδες (εικ. 27) και κάντε κλικ 
στο κουµπί Εφαρµογή. 

 
Εικόνα 27 : Επιλογή εισαγωγής Λίστας µε κουκκίδες 

Εισαγωγή κειµένου 
& Clip Art 

Εισαγωγή Λίστας 
µε κουκκίδες 
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 Στο επόµενο παράθυρο που θα εµφανιστεί κάντε  κλικ για να εισαγάγετε το 
κείµενο που επιθυµείτε. Πατήστε το πλήκτρο  Enter για να συνεχίσετε τη 
λίστα µε κουκκίδες που θέλετε να δηµιουργήσετε.  

Σε µια παρουσίαση πολλές φορές θα θέλατε να παρουσιάσετε κάποια αριθµητικά 
δεδοµένα, π.χ. τις επιδόσεις των µαθητών σας σε κάποια δοκιµασία του Α΄ τριµήνου. 
Η καλύτερη µετάδοση τέτοιου είδους πληροφοριών γίνεται µε την παρουσίαση 
γραφηµάτων. Για να εισάγετε γράφηµα σε µια διαφάνεια θα πρέπει να :  

 Κάντε κλικ στο κουµπί   της γραµµής εργαλείων 
Μορφοποίηση και στο µενού που αναδύεται κάντε κλικ στην επιλογή 
∆ιάταξη διαφάνειας .  Στο παράθυρο διαλόγου ∆ιάταξη διαφάνειας που θα 
εµφανιστεί επιλέξτε τη  διάταξη  Γράφηµα (εικ. 28) και κάντε κλικ στο κουµπί 
Εφαρµογή. 

 
Εικόνα 28 : Επιλογή εισαγωγής Γραφήµατος 

 Στο επόµενο παράθυρο που θα εµφανιστεί κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
του Γραφήµατος για να προσθέσετε γράφηµα στη διαφάνειά σας..  Αµέσως 
εµφανίζεται το γράφηµα στο παράθυρό σας όπου  µπορείτε να εισάγετε τα 
στοιχεία σας στο Φύλλο δεδοµένων που αυτόµατα εµφανίζονται στο 
γράφηµά σας (εικ. 29). 

 Αφού τελειώσετε µε την εισαγωγή των δεδοµένων σας κάντε κλικ µε το 
ποντίκι σας σε ένα σηµείο της διαφάνειας εκτός της περιοχής του γραφήµατος 
για να εµφανιστεί το γράφηµα σε κανονική µορφή στη διαφάνειά σας.  

Εισαγωγή 
Γραφήµατος 
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Εικόνα 29 : Το παράθυρο εισαγωγής δεδοµένων και επεξεργασίας του γραφήµατος 

 

Προσέλκυση της προσοχής µε εφέ κίνησης 
Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στο κείµενο και στα γραφικά σας, ήχους στα 
γραφήµατα και σε άλλα αντικείµενα των διαφανειών σας, ώστε να εντείνετε την 
προσοχή των ακροατών σας σε σηµαντικά σηµεία, να ελέγχετε τη ροή των 
πληροφοριών και να κάνετε περισσότερο ενδιαφέρουσα την παρουσίασή σας. 

Μπορείτε να ρυθµίσετε τον τρόπο που εµφανίζεται το κείµενο ή τα αντικείµενα στη 
διαφάνειά σας και να ρυθµίσετε το κείµενο, ώστε να εµφανίζεται σταδιακά, ανά 
γράµµα, λέξη ή παράγραφο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να θαµπώνει ή να αλλάζει 
χρώµα το κείµενο ή τα αντικείµενα, όταν εµφανίζεται ένα επόµενο στοιχείο. 

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά και το χρονισµό των διαφανειών σας και να ορίσετε 
την αυτόµατη εµφάνιση τους, χωρίς να απαιτείται το κλικ του ποντικιού σας. 

Μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση την κίνηση του κειµένου και των αντικειµένων 
σας, για να δείτε το συνδυασµό τους και να προσαρµόσετε τις κινήσεις τους, εάν το 
κρίνετε απαραίτητο, προκειµένου να έχετε το καλύτερο αποτέλεσµα. 

Η κίνηση στοιχείων όπως το κείµενο ή τα γραφικά µιας διαφάνειας ελέγχεται από το 
µενού Παρουσίαση / Προσαρµογή κίνησης… Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου 
Προσαρµογή κίνησης (εικ. 30). Από το πλαίσιο αυτό γίνονται πάρα πολλές ρυθµίσεις 
των στοιχείων της διαφάνειας.  

Στην καρτέλα Ταξινόµηση & Χρονισµός εµφανίζεται µία λίστα στο πεδίο 
Αντικείµενα διαφανειών χωρίς κίνηση µε όλα τα στοιχεία της διαφάνειας στα οποία 
δεν έχει εφαρµοσθεί κάποιο εφέ κίνησης. Με την επιλογή κάποιου από τα αντικείµενα 
ενεργοποιείται το τµήµα της καρτέλας Αρχή κίνησης.  

Προσαρµογή των 
εφέ κίνησης και 
ήχου 
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Εικόνα 30 : Η ρύθµιση της κίνησης 

Από εκεί δίνεται η δυνατότητα επιλογής  αν το αντικείµενο θα έχει ή δεν θα έχει 
κίνηση. Αν επιλεγεί η κίνηση µπορεί να ρυθµισθεί ο τρόπος έναρξης της κίνησης: µε 
κλικ του ποντικιού ή µε χρονικό διάστηµα αυτόµατα µετά το συµβάν. Συµβάν θεωρεί 
το πρόγραµµα την εµφάνιση της διαφάνειας. Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι επιλογές 
το επιλεγµένο αντικείµενο τοποθετείται στη λίστα Σειρά κίνησης. Η σειρά κίνησης 
µπορεί να µεταβληθεί αν ο χρήστης κάνει κλικ, ενώ είναι επιλεγµένο το αντικείµενο, 
στα πλήκτρα - βέλη στη δεξιά µεριά της λίστας. Το πλήκτρο Προεπισκόπηση δίνει 
τη δυνατότητα εµφάνισης όλων των ρυθµίσεων µέσα στο πλαίσιο Προσαρµογή 
κίνησης. 

Η καρτέλα Εφέ καθορίζει την κίνηση εισόδου του επιλεγµένου αντικειµένου στη 
διαφάνεια. Από τους πτυσσόµενους καταλόγους επιλογών µπορείτε να επιλέξετε ένα 
προσαρµοσµένο είδος κίνησης, να συνδέσετε ένα ηχητικό εφέ στην κίνηση και να 
αποκρύπτετε ή όχι µετά την κίνηση το αντικείµενο ή να το χρωµατίζετε αµυδρά. Αν 
το αντικείµενο είναι κείµενο ενεργοποιούνται οι επιλογές του τµήµατος της καρτέλας 
Εισαγωγή κειµένου. Το κείµενο µπορεί να παρουσιαστεί στη διαφάνεια όλο 
ταυτόχρονα, ανά λέξη ή ανά γράµµα (εικόνα 31). 

Η οµαδοποίηση κατά παραγράφους καθορίζει ποιο τµήµα του κειµένου θα 
εµφανίζεται σε κάθε βήµα της παρουσίασης και οι τελευταίες επιλογές εµφανίζουν το 
κείµενο σε αντίστροφη σειρά ή αν το κείµενο βρίσκεται µέσα σε αυτόµατο σχήµα  
καθορίζεται αν το αυτόµατο σχήµα ακολουθεί την κίνηση του κειµένου. 
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Εικόνα 31 : Το παράθυρο ρύθµισης των εφέ 

Η καρτέλα Εφέ γραφήµατος του πλαισίου διαλόγου Προσαρµογή κίνησης (εικόνα 
32), επιτρέπει ρυθµίσεις κίνησης σε γραφήµατα µιας διαφάνειας. Σας δίνεται η 
δυνατότητα να επιλέξετε πως θα εµφανίζονται τα στοιχεία του γραφήµατος κατά την 
παρουσίαση από τον πτυσσόµενο κατάλογο επιλογών Εισαγωγή στοιχείων 
γραφήµατος. Στην δεξιά πλευρά η Εισαγωγή κίνησης και ήχου επιτρέπει την 
προσθήκη διαφόρων  εφέ κίνησης και ηχητικής κάλυψης. 

 
Εικόνα 32 : Το παράθυρο ρύθµισης του εφέ γραφήµατος 

Στην καρτέλα Ρυθµίσεις πολυµέσων (εικ. 33), εφόσον η διαφάνειά σας περιέχει Clip 
πολυµέσων, µπορείτε να επιλέξετε τη θυρίδα Αναπαραγωγή συµφωνά µε τη σειρά 
κίνησης και στο πεδίο Κατά την αναπαραγωγή, να επιλέξετε παύση ή συνέχιση της 
προβολής, ενώ στο πεδίο Τέλος αναπαραγωγής:, µπορείτε να επιλέξετε αν το τέλος 
της προβολής θα είναι µετά την τρέχουσα διαφάνεια ή µετά από µερικές διαφάνειες. 

Τέλος, αν κάνετε κλικ στο κουµπί Περισσότερες επιλογές… µπορείτε να επιλέξετε 
τη συνέχιση της προβολής µέχρι το τέλος της παρουσίασης και ακόµη επιστροφή 
στην αρχή της ταινίας µετά τη λήξη της προβολής. 
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Εικόνα 33 : Η καρτέλα Ρυθµίσεις πολυµέσων 

Επιλέξτε από το µενού Παρουσίαση την ενέργεια Προβολή παρουσίασης ή 
πατήστε το πλήκτρο F5 ή κάντε κλικ στο κουµπί  στη οµάδα µε τα κουµπιά 
προβολής στο κάτω  αριστερό µέρος της οθόνης. Πριν παρουσιάσετε την εργασία σας 
πρέπει να προσέξετε µερικά ακόµα πράγµατα που θα κάνουν την παρουσίασή σας 
ακόµα καλύτερη. 

Μια τεχνική που δίνει την αίσθηση της κίνησης κατά την εναλλαγή των διαφανειών 
είναι ο τρόπος που θα γίνει αυτή η εναλλαγή. Το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα 
επιλογής τρόπου εναλλαγής των διαφανειών. Από το µενού Προβολή / Ταξινόµηση 
διαφανειών αλλάζει η κατάσταση προβολής και στην οθόνη εµφανίζονται όλες οι 
διαφάνειες ταξινοµηµένες (εικόνα 34). 

 
Εικόνα 34 : Το παράθυρο προβολής Ταξινόµηση διαφανειών 

Τρόποι προβολής 
µιας παρουσίασης  

Τρόπος εναλλαγής 
διαφανειών 
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Παράλληλα εµφανίζεται κάτω από τη γραµµή των εργαλείων ένα πλαίσιο καταλόγων 
και εργαλείων  (εικ. 35), από όπου µπορούν να γίνουν οι ρυθµίσεις για την εναλλαγή 
και εµφάνιση των στοιχείων της κάθε διαφάνειας. 

 
Εικόνα 35 : Η γραµµή εργαλείων εναλλαγής διαφανειών 

Ο ορισµός εφέ, δηλαδή τρόπου εναλλαγής από µια διαφάνεια σε µία άλλη, γίνεται 
µε επιλογή της διαφάνειας και επιλογή του τρόπου από τον πρώτο πτυσσόµενο 
κατάλογο. Τότε το πρόγραµµα τοποθετεί ένα εικονίδιο κάτω από τη διαφάνεια. 
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αυτό εκτελείται το εφέ εναλλαγής. Υπάρχει η δυνατότητα 
προσθήκης εφέ σε ορισµένες διαφάνειες ή σε όλες. Αυτό γίνεται µε τη µερική επιλογή 
ή την επιλογή όλων των διαφανειών. Επιπλέον µπορούν να γίνουν και άλλες ρυθµίσεις. 
Με κλικ στο κουµπί Τρόπος εναλλαγής διαφάνειας που βρίσκεται πρώτο αριστερά 
στο πλαίσιο της εικόνας εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου (εικ. 36). 

 
Εικόνα 36 : Το πλαίσιο διαλόγου εναλλαγής διαφανειών 

Στο πλαίσιο αυτό µπορείτε να φθάσετε και από το µενού Παρουσίαση / Τρόπος 
εναλλαγής διαφάνειας… Επιδέχεται ρύθµιση η ταχύτητα του τρόπου αλλαγής της 
διαφάνειας, αν θα γίνεται αυτόµατα ή µε κλικ του ποντικιού και αν θα έχει ηχητική 
επικάλυψη η εναλλαγή. 

 Για να το κάνετε αυτό επιλέξτε από το µενού Προβολή, Κεφαλίδα και υποσέλιδο… 
και στο παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα και υποσέλιδο, στην κάρτα ∆ιαφάνεια και στο 
πεδίο Προσθήκη στη διαφάνεια, επιλέξτε όσες επιλογές θέλετε και στις αντίστοιχες 
θυρίδες πληκτρολογήστε το κείµενο που θέλετε να εµφανίζεται στη διαφάνειά σας. 
Κάντε κλικ στο κουµπί Εφαρµογή, αν θέλετε οι επιλογές σας να εφαρµοσθούν µόνο 
στην τρέχουσα διαφάνεια ή κλικ στο κουµπί Εφαρµογή σε όλες, αν θέλετε εφαρµογή 
των στοιχείων που επιλέξατε σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης (εικ. 37). 

Προσθήκη 
Κεφαλίδων και 
Υποσέλιδων 
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Εικόνα 37 : Προσθήκη κεφαλίδας και υποσέλιδου 

Μπορείτε να εκτυπώσετε τις διαφάνειές σας σαν σηµειώσεις ακροατηρίου 
χρησιµοποιώντας δύο, τρεις, τέσσερις, έξι ή εννιά διαφάνειες σε κάθε σελίδα, ώστε να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά από το ακροατήριό σας ως πηγή αναφοράς. 
Οι σηµειώσεις ακροατηρίου εµφανίζουν µόνο τις διαφάνειες και δεν περιλαµβάνουν 
τις αντίστοιχες σηµειώσεις. 

Για να εκτυπώσετε τις διαφάνειες ή τις σηµειώσεις ακροατηρίου:  

 Επιλέξτε από το µενού Αρχείο την εντολή Εκτύπωση… και στο παράθυρο 
διαλόγου Εκτύπωση που θα εµφανισθεί, στο πεδίο Εκτύπωση, επιλέξτε αυτό 
που θέλετε να τυπώσετε. 

 Στη συνέχεια επιλέξτε όποιες από τις υπόλοιπες δυνατότητες εκτύπωσης σας 
παρέχει το παράθυρο αυτό και κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ (εικ. 38). 

Εκτύπωση 
∆ιαφανειών και 
σηµειώσεων 
ακροατηρίου 
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Εικόνα 38 : Εκτύπωση διαφανειών και σηµειώσεων 

 

∆ραστηριότητες 
 

∆ηµιουργία Παρουσίασης µε οδηγό   

Ξεκινήστε το πρόγραµµα Παρουσιάσεων και αναπτύξτε παρουσίαση µε τον Οδηγό 
αυτοµάτου περιεχοµένου που αφορά την εκπαίδευση στο PowerPoint. Να εισάγετε  
υποσέλιδο «ΤΕΦΑΑ ∆ΠΘ – αρίθµηση» σε όλες τις διαφάνειες και να εφαρµόσετε 
κάποιο τρόπο εναλλαγής διαφάνειας (της επιλογής σας) σε όλη την παρουσίαση 

 

∆ηµιουργία Παρουσίασης µε πρότυπο σχεδίασης 

Να αναπτύξετε µια παρουσίαση µε χρήση Προτύπου σχεδίασης που αφορά την 
αθλητική ιστορία  της περιοχής σας. Να εισάγετε  υποσέλιδο «Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ – αρίθµηση», σε όλες τις διαφάνειες και να εφαρµόσετε 
διαφορετικό  τρόπο εναλλαγής των διαφανειών  σε όλη την παρουσίαση. 

 

∆ηµιουργία Παρουσίασης από την αρχή 

Να δηµιουργήσετε µια νέα παρουσίαση µε χρήση της Κενής Παρουσίασης που 
αφορά τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου σας. 

 

1η ∆ραστηριότητα 

2η ∆ραστηριότητα 

3η ∆ραστηριότητα 
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∆ηµιουργία ∆ιαφανειών, µορφοποίηση και εφαρµογή εφέ 

Να δηµιουργήσετε στο PowerPoint τις παρακάτω διαφάνειες: 

 1η διαφάνεια – διαφάνεια τίτλου:  

Τίτλος: Τ.Ε.Φ.Α.Α., ∆.Π.Θ. 

Ονοµατεπώνυµο: π.χ. Στέλιος Παπαδόπουλος 

Ιδιότητα: π.χ. Φοιτητής 

 

 2η διαφάνεια – τίτλος και κείµενο:   

Τίτλος: Τ.Ε.Φ.Α.Α., ∆.Π.Θ. 

Κύριο µέρος (Λίστα µε κουκίδες):  

 Το τµήµα 

 Ιστορική αναδροµή 

 Συνέδριο 

 Πρόγραµµα σπουδών 

 Αξιολόγηση 

 

 3η διαφάνεια – τίτλος, κείµενο και clip art:  

Τίτλος: 2ο εξάµηνο 

 Κύριο µέρος (λίστα µε τετράγωνα και clip art):   

 Κοινωνιολογία 

 Αθλητική Ψυχολογία 

 Παιδαγωγικά 

 Νέες τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή 

 

 4η διαφάνεια – τίτλος και γράφηµα: 

Τίτλος: Αξιολόγηση  

4η ∆ραστηριότητα 
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Κύριο µέρος (γράφηµα) 

27,4
38,6

46,9
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Ανατολή ∆ύση Βορράς

 

 5η διαφάνεια – τίτλος και clip πολυµέσων: 

Τίτλος: Σας ευχαριστώ  

Κύριο µέρος (clip πολυµέσων) : 

Στη συνέχεια να κάνετε τις παρακάτω τροποποιήσεις : 

 Εφαρµογή φόντου ή προτύπου σχεδίασης σε όλες τις διαφάνειες  

 Στην 2η διαφάνεια να εφαρµόστε προσαρµογή κίνησης (της επιλογής 
σας) στη λίστα µε κουκίδες. 

 Στην 3η διαφάνεια: α) Στον τίτλο: µέγεθος γραµµατοσειράς 50. β) 
Στη λίστα µε κουκκίδες κόκκινα γράµµατα και µέγεθος 
γραµµατοσειράς 30.  

 Στην 4η διαφάνεια τροποποιήστε το µέγεθος του γραφήµατος ώστε 
να πιάνει όλο το χώρο τις διαφάνειας εκτός του τίτλου και εφαρµόστε 
κάποιο εφέ γραφήµατος. 

 ∆είτε την παρουσίαση (προβολή παρουσίασης) 

 

 Χρήση των ηλεκτρονικών παρουσιάσεων στη διδασκαλία του µαθήµατος της 
Φυσικής Αγωγής 

 Χρήση των ηλεκτρονικών παρουσιάσεων για την προβολή του αθλητικού 
συλλόγου µας στην τοπική κοινωνία. 

 
 

Θέµατα προς 
συζήτηση 
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Ανασκόπηση 
Ολοκληρώνοντας τη θεµατική ενότητα αυτή µάθατε καλύτερα να : 

 Ανοίγετε και να τερµατίζετε ένα πρόγραµµα δηµιουργίας και διαχείρισης 
παρουσιάσεων.  

 περιγράφετε το περιβάλλον εργασίας και τις δυνατότητες των ενεργειών 
που µπορείτε να κάνετε µέσα από αυτό. 

 δηµιουργείτε µια παρουσίαση βάσει ενός οδηγού.  

 δηµιουργείτε µια «παρουσίαση» από την αρχή ή βάσει προτύπου 

 δηµιουργείτε και διαµορφώνετε διαφάνειες  

 εισάγετε αντικείµενα εικόνες και γραφήµατα σε µια διαφάνεια 

 ρυθµίζετε τον τρόπο προβολής των διαφανειών και να χρησιµοποιείτε 
ειδικά εφέ παρουσίασης. 

 κάνετε απλή προβολή της παρουσίασης και χρήση εφέ  

 αποθηκεύετε την παρουσίαση σε αρχείο.  

 εκτυπώνετε διαφάνειες και σηµειώσεις για το ακροατήριο 

 

Ασκήσεις 
 Πώς θα ξεκινήσετε ένα πρόγραµµα παρουσίασης χωρίς τη χρήση του 
εξερευνητή των Windows ; 

 Πώς θα εισάγετε την εικόνα ΤΕΦΑΑ.bmp από το φάκελο Οι εικόνες 
µου ; 

 Πώς θα δηµιουργήσετε µια νέα διαφάνεια µε πλαίσιο κειµένου αριστερά 
και εικόνα στα δεξιά ; 

 Πώς θα εφαρµόσετε σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης την 
εναλλαγή διαφανειών µε αποκάλυψη από τα δεξιά ; 

 Πώς θα εισάγετε το Εφέ πτήσης για το επιλεγµένο κείµενο ; 

 Η προβολή της παρουσίασης γίνεται µε ________________. 

 Πώς θα εκτυπώσετε την παρουσίαση στον προεπιλεγµένο εκτυπωτή ώστε 
κάθε σελίδα να περιέχει έξι διαφάνειες σε µικρογραφία ; 

Ερωτήσεις 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ, 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
Ήχος και Εικόνα 

Ήχος  
και Εικόνα 
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Ήχος και Εικόνα  

Εισαγωγή 
τη διαδικασία της επικοινωνίας και µετάδοσης της πληροφορίας εκείνο που 
ενδιαφέρει σε µεγάλο βαθµό είναι ο τρόπος που θα χρησιµοποιηθεί για να 
καταστεί πιο αποδοτική αυτή η διαδικασία. Το µέσο που θα χρησιµοποιηθεί 
είναι αυτό που καθορίζει το πόσο κατανοητή θα είναι η πληροφορία που 

εκπέµπεται προς τον δέκτη. Τα καθοριστικά και αποτελεσµατικά µέσα µετάδοσης 
είναι ο ήχος, η εικόνα και το κείµενο. Είναι τρία στοιχεία που χρησιµοποιούνται 
στους υπολογιστές για τη µετάδοση της πληροφορίας. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα έρθετε σε µια πρώτη επαφή µε τα βασικά χαρακτηριστικά της 
εικόνας, του ήχου και του βίντεο. Θα εξοικειωθείτε µε τη χρήση κατάλληλων  
προγραµµάτων για τη διαχείριση, τροποποίηση και επεξεργασία εικόνας και  ήχου. 
Θα αποκτήσετε δεξιότητες αναπαραγωγής όλων των ειδών πολυµέσων.  

Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο θα είστε σε θέση  να : 

 Αναφέρετε τα συστατικά στοιχεία των πολυµέσων  και κατανοείτε τη 
σηµασία χρήσης των   στην εκπαίδευση  

 Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά ήχου 

 ∆ιαχειρίζεστε  ήχο στον υπολογιστή 

 Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά  εικόνας 

 Αναφέρατε τα βασικά χαρακτηριστικά κινούµενης εικόνας (βίντεο) και 
ψηφιακού βίντεο (DVD) 

 ∆ιαχειρίζεστε την ανάλυση και την ποιότητα χρώµατος της οθόνης 

 ∆ιαχειρίζεστε , µετατρέπετε και επεξεργάζεστε εικόνες µε τη βοήθεια του 
προγράµµατος Ζωγραφική των Windows .  

 Αναπαράγετε όλα τα είδη πολυµέσων µε χρήση του προγράµµατος 
Windows Media Player. 

Κεφάλαιο 
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Προσδοκώµενα 
Αποτελέσµατα 
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Εισαγωγή στα πολυµέσα 
Η λέξη πολυµέσα (Multimedia) σηµαίνει "πολλαπλοί µεσολαβητές" ή "πολλαπλά 
µέσα" και χρησιµοποιείται είτε ως ουσιαστικό είτε ως επίθετο. 

Σύµφωνα µε την Tway (1992), πολυµέσα µε αυστηρή ερµηνεία του όρου «είναι η 
παρουσίαση πληροφοριών µε περισσότερους από ένα τρόπους». Όταν ένας καθηγητής 
φυσικής αγωγής, απευθύνεται στην τάξη και µιλά για την τεχνική ρίψης του ακοντίου 
χρησιµοποιεί ένα µέσο µεταφοράς της πληροφορίας  τον προφορικό λόγο δηλαδή 
ήχο. Όταν όµως ταυτόχρονα επιδεικνύει και την όλη τεχνική τότε προσθέτει ένα 
ακόµα στοιχείο την εικόνα και µάλιστα την κινούµενη εικόνα. Άρα  µεταδίδει την 
πληροφορία µε περισσότερους από ένα τρόπους δηλαδή χρησιµοποιεί πολλά µέσα 
µετάδοσης (πολυµέσα). 

Πολυµέσα στον χώρο της τεχνολογίας της πληροφορίας (information field) σηµαίνει 
“πολλαπλοί µεσολαβητές” µεταξύ της πηγής και  του παραλήπτη της πληροφορίας ή 
“πολλαπλά µέσα” µέσω των οποίων η πληροφορία αποθηκεύεται, µεταδίδεται, 
παρουσιάζεται  ή τελικά γίνεται αντιληπτή. 

Αντίστοιχα όταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αναπαράγει κατάλληλο λογισµικό, που 
ενσωµατώνει περισσότερα από ένα µέσα µετάδοσης της πληροφορίας ή αλλιώς 
στοιχεία επικοινωνίας µε τον χρήστη, τότε αναφερόµαστε σε  λογισµικό πολυµέσων. 
Η διαδικασία της αναπαραγωγής πολλών µορφών πληροφορίας δεν είναι σίγουρα κάτι 
καινούργιο. Εκείνο όµως που έδωσε άλλη διάσταση ειδικά στο χώρο της 
πληροφορικής ήταν η υπερπήδηση τεχνικών εµποδίων που αφορούσαν τη διαχείριση 
του όγκου της πληροφορίας. ¨Έτσι µε τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες ο 
προσωπικός υπολογιστής µπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα και χωρίς προβλήµατα 
ποιότητας κείµενο, ήχο, γραφικά και κινούµενη εικόνα.  

Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, ένα σύστηµα που συνδυάζει, για παράδειγµα, τον 
έλεγχο βιντεοκασέτας και οπτικών µέσων αποθήκευσης µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
σύστηµα πολυµέσων. Επίσης συστήµατα πολυµέσων θα είναι η εφηµερίδα, που 
συνδυάζει κείµενο και εικόνα, και η τηλεόραση, που συνδυάζει ήχο και κινούµενη 
εικόνα. Στην προκειµένη περίπτωση δεν αναφερόµαστε σε τόσο ευρύ φάσµα 
συστηµάτων. Περιοριζόµαστε σε αυτά στα οποία η πληροφορία είναι ψηφιακή (ή 
ψηφιοποιηµένα - digitized) και ελέγχεται από υπολογιστή. Ενδιαφερόµαστε δηλαδή 
για ψηφιακά πολυµέσα τα οποία και ορίζονται ως εξής:  

     Ψηφιακά πολυµέσα είναι ο τοµέας που ασχολείται µε την ελεγχόµενη από 
υπολογιστή ολοκλήρωση κειµένου, γραφικών, ακίνητης και κινούµενης εικόνας, 
animation, ήχου, και οποιουδήποτε άλλου µέσου ψηφιακής αναπαράστασης, 
αποθήκευσης, µετάδοσης και επεξεργασίας της πληροφορίας. 

 

Τα πολυµέσα αποτελούν µία ελκυστική εµπειρία για όλες τις ηλικίες των χρηστών 
γιατί έχουν εφαρµογή σε πάρα πολλούς τοµείς: στον επαγγελµατικό, στον 
εκπαιδευτικό, τον ψυχαγωγικό, τον κοινωνικό κ.ά.   

Πολυµέσα 

Η σηµασία των 
πολυµέσων 
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Κατά την διάρκεια αυτού του αιώνα οι τεχνολογικές πρόοδοι επέφεραν µια σηµαντική 
µείωση στο κόστος παραγωγής και διανοµής της πληροφορίας. Το γεγονός αυτό είχε 
ως συνέπεια τον πολλαπλασιασµό των τύπων και της ποσότητας της πληροφορίας 
στην οποία βρισκόµαστε εκτεθειµένοι. Μάλιστα, η αύξηση αυτή έχει φτάσει σε 
τέτοιους βαθµούς που ο αποτελεσµατικός και οικονοµικός χειρισµός της 
πληροφορίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση µιας επιχείρησης ή 
ενός οργανισµού ή ακόµα και για την ασφάλεια ενός κράτους. Το πρόβληµα του 
αποτελεσµατικού χειρισµού της πληροφορίας έχει τρεις πτυχές:  

 Το θέµα της αξιολόγησης της πληροφορίας και του φιλτραρίσµατος της πιο 
χρήσιµης.  

 Στη συνέχεια, ζητούνται οικονοµικά µέσα ταξινόµησης, αποθήκευσης και 
αναζήτησης των τεράστιων όγκων πληροφορίας που  λαµβάνονται.  

 Τέλος, κάθε είδος πληροφορίας πρέπει να φτάνει µόνο σε αυτούς που τη 
χρειάζονται. Αναζητείται δηλαδή επιλεκτικότητα στη διανοµή.  

Τα πολυµέσα εισάγουν νέες µορφές απεικόνισης της πληροφορίας γεγονός που 
εµπεριέχει το κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης. Παράλληλα όµως ανοίγουν και 
νέους ορίζοντες για την διαχείριση της πληροφορίας που µπορούν να αντισταθµίσουν 
τις αρνητικές αυτές συνέπειες. Τα πολυµέσα ενοποιούν όλους του τύπους της 
πληροφορίας µέσω της ψηφιακής αναπαράστασης και τους θέτουν υπό τον έλεγχο του 
υπολογιστή. Έτσι είναι δυνατή η δηµιουργία εφαρµογών που µπορούν να χειριστούν 
κάθε είδους πληροφορία µε τρόπο αυτόµατο και βελτιστοποιηµένο όσον αφορά στο 
κόστος και στην ταχύτητα. Αυτές οι εφαρµογές υπάρχουν και δεν απευθύνονται µόνο 
στη νέα πληροφορία που δηµιουργείται εξ΄ αρχής σε ψηφιακή µορφή, αλλά και στην 
ήδη υπάρχουσα που βρίσκεται σε χαρτί.  

Κατασκευάζοντας συστήµατα πολυµέσων που αναπαριστούν την πληροφορία 
συνδυάζοντας εικόνα και ήχο, µπορούµε να διευκολύνουµε σε µεγάλο βαθµό τις 
διαδικασίες κατανόησης και αποµνηµόνευσης. Με αυτόν τον τρόπο έχει δοθεί µεγάλη 
ώθηση στις εφαρµογές εκπαίδευσης µέσω υπολογιστή έναν τοµέα που  υπόσχεται 
πολλά για το µέλλον. Αλλά και οι κλασσικές εφαρµογές, π.χ. επεξεργασία κειµένου, 
λογιστικά φύλλα (spreadsheets) κλπ, αποκτούν µεγαλύτερη ευχρηστία και 
αποτελεσµατικότητα κάνοντας χρήση τεχνικών δανεισµένες από τα πολυµέσα. Έτσι, 
γίνεται πιο εύκολη η χρήση τους από ανθρώπους που αντιµετώπιζαν δυσκολίες 
προσαρµογής στη τεχνολογία των υπολογιστών.  

Τα πολυµέσα έχουν ένα χαρακτηριστικό πλεονέκτηµα που χρησιµοποιείται σε πολύ 
µεγάλο βαθµό από όλους τους επικοινωνιακούς φορείς: απασχολούν πολλές  
αισθήσεις ταυτόχρονα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα σύγχρονα δελτία 
ειδήσεων στην τηλεόραση. Για παράδειγµα  στη µετάδοση µιας είδησης σε ένα µέρος 
της οθόνης εµφανίζεται η είδηση µε τη µορφή κειµένου, παράλληλα αναµεταδίδεται 
ηχητικά το ίδιο κείµενο ενώ σε άλλο παράθυρο της οθόνης αναπαράγεται βίντεο που 
αντιστοιχεί στην είδηση. Ακοή και όραση του τηλεθεατή απασχολούνται πλήρως. Η 
κατάσταση αυτή χρησιµοποιείται βέβαια και σε άλλους τοµείς µε επιτυχία όπως είναι 
η τηλεοπτική διαφήµιση και η µουσική µε τα βιντεοκλίπ. Αυτό το χαρακτηριστικό 
των πολυµέσων δηλαδή η ταυτόχρονη απασχόληση περισσοτέρων της µιας 
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αισθήσεων είναι που τα καθιστά σηµαντικό εργαλείο στην εκπαίδευση αφού 
βελτιώνουν κατά πολύ τη διαδικασία της µάθησης. Τουλάχιστον αυτό είναι το µεγάλο 
στοίχηµα των πολυµέσων. Μπορούν να βοηθήσουν π.χ. τα µικρά να ζωγραφίζουν και 
να  αναγνωρίζουν αντικείµενα που παρουσιάζονται στην οθόνη ενώ τα καθοδηγεί µία 
φωνή και τα επιβραβεύει στις σωστές επιλογές, οι µεγαλύτεροι µπορούν να διδαχθούν 
µια ξένη γλώσσα ή µια τεχνική ενός αγωνίσµατος. Σε άλλους επιστηµονικούς κλάδους 
τα πολυµέσα ελαχιστοποιούν το κόστος και την επικινδυνότητα της εκπαίδευσης. 
Στην χηµεία τη φυσική ή ακόµα και την ιατρική πολλά πειράµατα αναπαρίστανται 
στην οθόνη του υπολογιστή µε τη συµµετοχή του εκπαιδευόµενου. Στη φυσική αγωγή 
µια εφαρµογή όλων αυτών θα µπορούσε να  είναι ένα πρόγραµµα πολυµέσων που να 
εξηγεί την διαδικασία των ενεργειακών συστηµάτων και τη λειτουργία του 
κυκλοφορικού συστήµατος ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη - φοιτητή που θα 
εισάγει το επιθυµητό προπονητικό ερέθισµα (αερόβιο, αναερόβιο, γαλακτικού).     

 

Σε ένα πρόγραµµα ή σε λογισµικό πολυµέσων ενσωµατώνονται όπως αναφέρθηκε και 
προηγουµένως ορισµένα στοιχεία αναπαραγωγής ή µετάδοσης της πληροφορίας. Τα 
στοιχεία αυτά θεωρούνται συστατικά των εφαρµογών πολυµέσων και είναι: κείµενο, 
γραφικά σε πολλαπλές αναλύσεις και βάθη χρωµάτων, κινούµενες εικόνες 
(animation - video) µε αποτύπωση τρισδιάστατου χώρου στην οθόνη, ήχος και 
αλληλεπιδραστικοί σύνδεσµοι. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε σε χαρακτηριστικά αυτών των συστατικών από 
την πλευρά του λογισµικού και όχι του υλικού δηλαδή των συσκευών και των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που αυτές έχουν. 

 

Ήχος  
Το χαρακτηριστικότερο συστατικό των πολυµέσων στον υπολογιστή. Ο ήχος, 
κατάλληλα συνδυασµένος µε τα άλλα είδη πληροφορίας, µπορεί να κάνει µια 
εφαρµογή πολυµέσων πιο αποτελεσµατική. Ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικές εφαρµογές και 
περίπτερα πληροφοριών (information kiosks) η αφήγηση και ο σχολιασµός των όσων 
παρουσιάζονται στην οθόνη βοηθά στην µετάδοση του µηνύµατος ενώ η κατάλληλη 
ηχητική υπόκρουση καθιστά την παρακολούθηση της εφαρµογής πιο ευχάριστη. Το 
µοναδικό χαρακτηριστικό του ήχου να γίνεται αντιληπτός χωρίς να έχουµε την 
προσοχή µας εστιασµένη, καθιστά τα ηχητικά σήµατα αναντικατάστατα στην 
απόσπαση της προσοχής του χρήστη. 

Με τη δυνατότητα εγκατάστασης κάρτας ήχου στο υπολογιστικό σύστηµα οι 
υπολογιστές απέκτησαν τη δυνατότητα αναπαραγωγής µελωδιών και ήχων θέτοντας 
στο περιθώριο το µεγαφωνάκι τους και τα ηλεκτρονικά µπιπ. Η κάρτα ήχου είναι 
απαραίτητο περιφερειακό στους υπολογιστές πολυµέσων εφόσον ο υπολογιστής δεν 
µπορεί να διαχειριστεί αναλογικά σήµατα όπως είναι αυτά του ήχου. Σε πολλές 
µητρικές η κάρτα ήχου είναι ενσωµατωµένη πλέον. ∆ουλειά της είναι η µετατροπή 
του αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό και αντίστροφα αφού µόνο αυτό µπορεί να 
επεξεργαστεί ο υπολογιστής. Οι µετατροπείς αυτοί ονοµάζονται ADC (analog to 

Συστατικά 
εφαρµογών 
πολυµέσων   

Βασικά 
χαρακτηριστικά 
του Ήχου 
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digital converters). Η ψηφιοποίηση δέχεται δύο καθοριστικές παραµέτρους: α) το 
ρυθµό δειγµατοληψίας (sampling rate) και β) το µέγεθος του σήµατος (sampling 
size). Ο ρυθµός δειγµατοληψίας καθορίζει τον αριθµό των δειγµάτων και µετατρέπει 
σε µέγεθος σήµατος κάθε δευτερόλεπτο. Συνεπώς όσο υψηλότερος ο ρυθµός 
δειγµατοληψίας τόσο ποιοτικότερος ήχος καταγράφεται. Οι τιµές δειγµατοληψίας 
προκύπτουν από την τυποποιηµένη δειγµατοληψία του µουσικού CD  που είναι 
44,1kHz και υποδιαιρούνται σε 22 kHz και 11 kHz. Το µέγεθος του σήµατος 
αναφέρεται στον αριθµό των πληροφοριών και οι δυνατές τιµές µεγέθους είναι 8bit, 
12bit, 16bit. Ο συνδυασµός των 44,1kHz και 16bit είναι ποιοτικά αντίστοιχος της 
εγγραφής µουσικού CD  αλλά έχει το µειονέκτηµα της µεγάλης απαίτησης σε χώρο 
αποθήκευσης. Για ένα λεπτό µουσικής χρειάζονται περίπου 10 ΜΒ στο δίσκο. Η 
µονοφωνική εγγραφή µειώνει στο µισό περίπου τον απαιτούµενο χώρο αλλά και την 
ποιότητα. Τα αρχεία που δηµιουργούνται έχουν επίθετα WAV και είναι αρχεία 
ηχητικής κυµατοµορφής που είναι τα πλέον χρησιµοποιούµενα στον υπολογιστή και 
επίθετο MID που είναι αρχείο MIDI δηλαδή για τη δηµιουργία του 
χρησιµοποιήθηκε µια πρότυπη σειραϊκή διασύνδεση που επιτρέπει τη σύνδεση 
µουσικών οργάνων, συνθεσάιζερ και υπολογιστή. Μια µεγάλη διαφορά µεταξύ των 
δύο ειδών αποθήκευσης του ήχου είναι ο µικρότερος αποθηκευτικός χώρος που 
απαιτείται για τα MID. Έτσι για ένα λεπτό ήχου σε MID απαιτείται χώρος 5ΚΒ. 
Ακόµα όπως είναι κατανοητό η φωνή δεν µπορεί να αποθηκευθεί µε τη µορφή αυτή. 
Ορισµένες επεκτάσεις αρχείων ήχου είναι: MID,  MOD, VOC, WAV. 

Τελευταία καθιερώνεται η τεχνολογία  ΜP3 (MPEG1-Layer3), που είναι ένας 
αλγόριθµος συµπίεσης ήχων που αναπτύχθηκε από το γερµανικό ινστιτούτο 
Fraunhofer) η οποία συµπιέζει τα αρχεία ήχου που ψηφιοποιούνται στον υπολογιστή 
κάνοντας τα πολύ µικρότερα σε µέγεθος. Το ψηφιακό σήµα των µουσικών CD  
χρειάζεται περίπου 1400kb/s πληροφορίας κάτι που σηµαίνει όπως ήδη αναφέρθηκε 
απαιτήσεις 10 ΜΒ για ένα λεπτό ή περίπου 35ΜΒ για ένα τραγούδι. Η κωδικοποίηση 
mp3 χρειάζεται από 128kb/s – 256kb/s για µια πολύ καλή ποιότητα. Αυτό σηµαίνει 
ότι ένα αρχείο κυµατοµορφής wav µπορεί να µειωθεί σε όγκο κατά πέντε έως είκοσι 
φορές και συνεπώς σε ένα CD  να αποθηκευθούν 150 – 200 τραγούδια mp3. Επειδή 
όµως η εξέλιξη στην πληροφορική είναι όπως ένα γρήγορο τρένο τελευταία 
εµφανίσθηκε το MPEG-4 ή mp4 που αναφέρεται σε ήχο και εικόνα.    

Με το άνοιγµα του υπολογιστή και την ολοκλήρωση του «φορτώµατος» των 
Windows (µέχρι  η κλεψύδρα ή δείκτης αναµονής γίνει βασικός δείκτης κατάδειξης ή 
δείκτης του ποντικιού) εµφανίζεται η επιφάνεια εργασίας που καταλαµβάνει όλη την 
οθόνη και περιέχει ορισµένα εικονίδια και γραφικές απεικονίσεις. Στο κάτω µέρος της 
οθόνης εµφανίζεται µια γκρίζα λωρίδα που ονοµάζεται γραµµή εργασιών και 
περιλαµβάνει µερικά βασικά εικονίδια - πλήκτρα. Αριστερά βρίσκεται το κουµπί 
Έναρξη που περιλαµβάνει όλες τις δυνατές λειτουργίες διαχείρισης του υπολογιστή 
και των εγκατεστηµένων προγραµµάτων. Στην άλλη άκρη εµφανίζονται διάφορες 
ενδείξεις µε τη µορφή εικονιδίων. Η περιοχή αυτή της γραµµής εργασιών λέγεται 
περιοχή ενδείξεων ή αναγγελιών. Μια ένδειξη που επιτρέπει την διαχείριση του 
ήχου στο υπολογιστικό σύστηµα είναι το εικονίδιο του ηχείου (εικόνα 1).  

∆ιαχείριση του 
ήχου (Ένταση)  



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  

Εικόνα 1 

Η ένδειξη αυτή εµφανίζεται όταν στο σύστηµα έχει εγκατασταθεί κάρτα ήχου. 
Τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω του εµφανίζεται µια ετικέτα µε τη λέξη 
Ένταση. Με ένα κλικ εµφανίζεται ένας ρυθµιστής (εικόνα 2), της έντασης του ήχου 
που αναπαράγει ο υπολογιστής όταν εκτελεί κάποιο αρχείο ήχου ή ένα µουσικό CD  
µέσω της κάρτας ήχου.  

  

Εικόνα 2 

Η ρύθµιση επιτυγχάνεται αν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω στο πλαίσιο κύλισης 
(ροοστάτη), κρατήσει πατηµένο το πλήκτρο του ποντικιού και σύρει προς την 
επιθυµητή κατεύθυνση το πλαίσιο. Στον ίδιο ρυθµιστή εµφανίζεται και ένα πλαίσιο 
ελέγχου (check box)  που αν επιλεγεί απενεργοποιεί πλήρως το ηχητικό σύστηµα του 
υπολογιστή. 

 

Με διπλό κλικ πάνω στο πλήκτρο Ένταση εµφανίζεται ένα παράθυρο (εικόνα 3), που 
είναι ο πίνακας ελέγχου (Κεντρική έξοδος) του ηχητικού συστήµατος του 
υπολογιστή. Το παράθυρο αυτό είναι προσοµοίωση ενός ποτενσιόµετρου δηλαδή 
ενός εξαρτήµατος που συνοδεύει τα ηχητικά σύνολα και επιτρέπει την ένταση και 
ρύθµιση του σήµατος. Ανάλογα µε το λογισµικό της κάρτας ήχου που είναι 
εγκατεστηµένη στο υπολογιστικό σύστηµα είναι δυνατό να εµφανίζεται ένα επιπλέον 
χειριστήριο των λειτουργιών του ήχου. 

 Έλεγχος ήχου 
(Volume control)  
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Εικόνα 3 

 

Στη γραµµή των µενού και στις Επιλογές εµπεριέχονται οι Ιδιότητες (εικόνα 4). 
Κάνοντας κλικ ο χρήστης µπορεί να ορίσει ποια χειριστήρια έντασης θα εµφανίζονται 
στο παράθυρο και για ποιο σκοπό: Αναπαραγωγή, Ηχογράφηση ή άλλο. 
Παράλληλα εµφανίζεται και η εγκατεστηµένη συσκευή µείκτη.   

  

Εικόνα 4 

Οι επιλογές στα χειριστήρια έντασης είναι το µπαλάνς δηλαδή η ισορροπία µεταξύ 
των ηχείων, η ένταση και η αποκοπή. Κάθε χειριστήριο ελέγχει διαφορετική µορφή 
ήχου. Η Κυµατοµορφή ελέγχει τον ήχο που αναπαράγεται από αρχεία wav, το 
MIDI ήχο που είναι ψηφιακός (mid),  το Μουσικό CD τον ήχο που αναπαράγεται 
από µουσικό CD, η Είσοδος γραµµής για τον έλεγχο ηχητικού συστήµατος που 
είναι πρόσθετο πάνω στον υπολογιστή (ενισχυτής µε εξωτερικά ηχεία) και τέλος το 
Μικρόφωνο την ηχογράφηση µέσω µικροφώνου. Η Κεντρική έξοδος αυξοµειώνει 
όλους τους επιµέρους ήχους µαζί. Όταν επιλεγεί η Ηχογράφηση τότε το κουµπί 
ελέγχου Αποκοπή µετατρέπεται σε Επιλογή και δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης 
των ρυθµίσεων στην επιθυµητή ένταση (εικόνα 5).  



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Εικόνα 5 

Ένας άλλος τρόπος για να ανοίξει το παράθυρο των ρυθµίσεων του ήχου είναι: 
Έναρξη / Προγράµµατα / Βοηθήµατα / ∆ιασκέδαση / Ένταση ήχου. 

 

Η Ηχογράφηση είναι ένα βοηθητικό πρόγραµµα του λειτουργικού που δίνει τη 
δυνατότητα στο χρήστη του υπολογιστή να ψηφιοποιήσει τους δικούς του ήχους ή να 
αναπαράγει και να επεξεργαστεί στοιχειωδώς ένα αρχείο ήχου (WAV). Για την πλήρη 
λειτουργία του είναι απαραίτητη η εγκατάσταση κάρτας ήχου στον υπολογιστή καθώς 
και σύνδεση µικροφώνου πάνω σε αυτή. Για να εκτελεστεί το πρόγραµµα ο χρήστης 
πρέπει να ακολουθήσει τη διαδροµή: Έναρξη / Προγράµµατα / Βοηθήµατα / 
∆ιασκέδαση / Ηχογράφηση. Το πρόγραµµα εκτελείται στο δικό του παράθυρο µε 
τίτλο Ήχος - Ηχογράφηση και περιλαµβάνει µενού επιλογών και χειριστήρια στο 
κάτω µέρος του παραθύρου (εικόνα 6).  

  

Εικόνα 6 

Στο κέντρο του παραθύρου εµφανίζεται η αναπαράσταση της κυµατοµορφής του 
ήχου. Όσο εντονότερες διαταραχές εµφανίζει αυτή η ένδειξη τόσο δυνατός είναι ο 
ήχος. Κάτω από το σηµείο αυτό υπάρχει ο ροοστάτης που επιτρέπει την µετακίνηση 
σε διάφορα σηµεία του αρχείου αλλάζοντας ταυτόχρονα την ένδειξη της 
κυµατοµορφής. ∆εξιά στο πλαίσιο Μήκος εµφανίζεται η χρονική διάρκεια του 
αρχείου ήχου και αριστερά στο πλαίσιο Θέση η αντιστοίχηση της θέας της τρέχουσας 
θέσης της κυµατοµορφής σε δευτερόλεπτα και για τα δύο πλαίσια. Η Ηχογράφηση 

Ηχογράφηση  
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δεν µπορεί να χειρισθεί πάνω από 60 δευτερόλεπτα ήχου. Τα χειριστήρια στο κάτω 
µέρος του παραθύρου είναι (από αριστερά προς τα δεξιά): Επαναφορά, Γρήγορη 
µετακίνηση εµπρός, Αναπαραγωγή, ∆ιακοπή και Εγγραφή. Για να ξεκινήσει η 
εγγραφή του ήχου θα πρέπει να είναι ανοικτό και σωστά συνδεδεµένο το µικρόφωνο 
και ο χρήστης να πατήσει το κουµπί Εγγραφή. Για να σταµατήσει η εγγραφή πρέπει 
να πατηθεί το αντίστοιχο χειριστήριο. 

Οι επιλογές που υπάρχουν στα µενού είναι αρκετές για να βοηθήσουν τον χρήστη να 
αποθηκεύσει την εγγραφή του, να την επεξεργασθεί ή να ανοίξει άλλα αρχεία ήχων. 
Στο µενού Αρχείο ανήκουν οι εντολές: 

 ∆ηµιουργία που αν πατηθεί οδηγεί σε µια προειδοποίηση ότι το ενεργό 
αρχείο θα κλείσει για να εµφανίσει µια άδεια περιοχή ηχογράφησης και αν 
υπάρχουν αλλαγές στο ενεργό να αποθηκευθούν ή όχι. Ουσιαστικά λοιπόν η 
εντολή αυτή δίνει ένα άδειο αρχείο ήχου στον χρήστη.  

 Άνοιγµα: µε την εντολή αυτή ο χρήστης µπορεί να εισάγει ένα ήδη υπάρχον 
αρχείο στην Ηχογράφηση. Η εντολή δεν είναι άµεσης εκτέλεσης και οδηγεί 
στο κοινό πλαίσιο διαλόγου του λειτουργικού  των Windows Άνοιγµα. Μετά 
το άνοιγµα του αρχείου στη γραµµή τίτλου του παραθύρου της 
Ηχογράφησης εµφανίζεται και το όνοµα του αρχείου.  

 Η Αποθήκευση ως οδηγεί το χρήστη στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση 
για να επιλέξει τη θέση αποθήκευσης του αρχείου καθώς και το όνοµά του. 
Εξ ορισµού τα Windows  δίνουν το επέκταµα Wav  στα αρχεία ήχου της 
Ηχογράφησης.  

 Η εντολή Αποθήκευση αποθηκεύει στην τρέχουσα θέση ένα ήδη 
αποθηκευµένο αρχείο που ανοίχθηκε για αναπαραγωγή ή επεξεργασία.  

 Η εντολή Ιδιότητες οδηγεί τον χρήστη στην καρτέλα Λεπτοµέρειες (εικόνα 
7). Η καρτέλα αυτή δίνει πληροφορίες για το αρχείο ήχου (µήκος σε 
δευτερόλεπτα, µέγεθος σε bytes και µορφή ήχου δηλαδή συχνότητα 
δειγµατοληψίας µέγεθος bit και τύπο ηχογράφησης) και ενσωµατώνει ένα 
κουµπί διαταγής για τη µετατροπή της µορφής του αρχείου.  



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  

Εικόνα 7 

Κάνοντας κλικ στο κουµπί Μετατροπή τώρα  εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου 
που εµφανίζει ένα σύνθετο πλαίσιο κειµένου και επιλογών όπου εµφανίζονται 
διάφοροι έτοιµοι τύποι µετατροπής (Ποιότητα CD, ραδιοφώνου & τηλεφώνου, 
ανώνυµο). Επιλέγοντας ανώνυµο ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει το δικό του 
τύπο µετατροπής και πατώντας στο Αποθήκευση ως να τον αποθηκεύσει για 
µελλοντική χρήση. Επιλέγοντας οποιαδήποτε ποιότητα αλλάζουν και οι ενδείξεις 
στους πτυσσόµενους καταλόγους επιλογών.  Στους πτυσσόµενους καταλόγους 
επιλογών ο χρήστης µπορεί να επιλέξει για τον δικό τύπο τη µέθοδο 
δειγµατοληψίας και τα χαρακτηριστικά της. Η µέθοδος δειγµατοληψίας εξ 
ορισµού είναι η PCM (pulse code modulation). Το ίδιο πλαίσιο διαλόγου της 
Επιλογής ήχου εµφανίζεται αν ο χρήστης κάνει κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή που 
εµφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως.  

 Τέλος µε την επιλογή Έξοδος κλείνει η Ηχογράφηση. 

Στις άλλες δύο επιλογές του µενού κρύβονται εντολές για την επεξεργασία και την 
προσθήκη εφέ στους ήχους. Για να σβήσει ο χρήστης ένα µέρος του ήχου στο τέλος 
του αρχείου πρέπει να µετακινήσει το ροοστάτη στο επιθυµητό σηµείο και να επιλέξει 
Επεξεργασία/ ∆ιαγραφή µετά τη τρέχουσα θέση ή ∆ιαγραφή πριν την τρέχουσα 
θέση αν θέλει να διαγράψει κοµµάτι από την αρχή.  

Με την ίδια διαδικασία δηλαδή µετακίνηση στο επιθυµητό σηµείο µε το ροοστάτη ο 
χρήστης µπορεί να εισάγει ένα άλλο αρχείο ήχου. Αυτό γίνεται από το µενού 
Επεξεργασία / Εισαγωγή αρχείου.  

Μια άλλη δυνατότητα που δίνει η  Ηχογράφηση είναι η µείξη διαφορετικών αρχείων 
ήχου. Οι ενέργειες είναι Επεξεργασία / Μείξη µε αρχείο. 

Μετατροπή ήχου 
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Η Αντιγραφή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αντιγράψει το αρχείο ήχου. Τότε 
ενεργοποιούνται και οι επιλογές Επικόλληση µε παρεµβολή και Επικόλληση µε 
µείξη. Η µεν πρώτη παρεµβάλλει το αντιγραµµένο κοµµάτι στο σηµείο που είναι ο 
ροοστάτης ενώ η δεύτερη δηµιουργεί µία µείξη.  

Στο µενού Εφέ / Αύξηση της έντασης κατά 25% κάθε φορά που επιλέγεται 
αυξάνεται η ένταση έως την πλήρη παραµόρφωση. Αντίστοιχα µε την επιλογή Εφέ / 
Μείωση της έντασης µειώνεται η ένταση του ήχου.  

Οι επόµενες επιλογές αφορούν την ταχύτητα εκτέλεσης κατά την αναπαραγωγή του 
αρχείου ήχου. Η επιλογή Εφέ / Αύξηση της ταχύτητας (κατά 100%) προσθέτει 
στον ήχο το γνωστό εφέ της γρήγορης περιστροφής των ταινιών ήχου, ενώ το 
Ελάττωση ταχύτητας δίνει το εφέ της αργής εκτέλεσης.  

Η επιλογή Εφέ / Προσθήκη ηχούς δίνει ένα βάθος στον ήχο, κάτι σαν επανάληψη 
µε ελάχιστη διαφορά. Το εφέ αυτό δρα προσθετικά και σε µεγάλες προσθήκες 
παραµορφώνει τελικά τον ήχο.  

Τέλος η επιλογή Εφέ / Αναστροφή δίνει τη δυνατότητα στο πρόγραµµα να 
εκτελέσει ανάποδα τον ήχο. 

 

Εικόνα 
Η ψηφιοποίηση και η επεξεργασία εικόνων αποτελεί βασικό τµήµα των εφαρµογών 
πολυµέσων. Στην επεξεργασία αυτή χρησιµοποιούνται όροι όπως ανάλυση και βάθος 
χρώµατος. Για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι έννοιες της ανάλυσης και του 
βάθους χρώµατος θα πρέπει να επεξηγηθεί ο όρος εικονοστοιχείο (pixel). Το 
εικονοστοιχείο (picture element = pixel) είναι το µικρότερο στοιχείο απεικόνισης 
στην οθόνη του υπολογιστή. Αν η οθόνη χωριστεί σε µικρά ίσα τετραγωνάκια σαν ένα 
τεράστιο ψηφιδωτό τότε ο αριθµός αυτών των τετραγώνων προέρχεται από την 
επιλεγµένη ανάλυση. Έτσι σε ανάλυση 640x480 τα εικονοστοιχεία της οθόνης είναι 
307200 ενώ σε υψηλότερη ανάλυση 800x600  ο αριθµός τους γίνεται 480000. Άρα 
όσο µεγαλύτερη η ανάλυση τόσο περισσότερα και µικρότερα τα εικονοστοιχεία και 
τόσο µεγαλύτερη η ποιότητα λόγω της περισσότερης λεπτοµέρειας της εικόνας. Κάθε 
εικονοστοιχείο εκτός από τη θέση του µεταφέρει και πληροφορίες για τη φωτεινότητα 
και το χρώµα του. Αυτές οι πληροφορίες αντιστοιχούν σε bit. Έτσι όσο περισσότερα 
τα  bit τόσο µεγαλύτερη η παρεχόµενη πληροφορία για τις χρωµατικές διαβαθµίσεις 
του εικονοστοιχείου. Η βασική σύνθεση του χρώµατος είναι 256 διαφορετικές 
διαβαθµίσεις που αντιστοιχούν σε 8 bit  (28=256) ενώ το αληθινό χρώµα χρειάζεται 
24 bit ή 16,8 εκατοµµύρια χρώµατα (248=16777216). Είναι εύκολα κατανοητό ότι 
το κόστος της όσο το δυνατόν καλύτερης απεικόνισης µιας εικόνας, που απαιτεί υψηλή 
ανάλυση και πραγµατικό χρώµα, να είναι πάλι ο απαιτούµενος αποθηκευτικός χώρος. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η πτώση της εµπορικής αξίας των προϊόντων οδήγησε 
τα τρισδιάστατα γραφικά στους προσωπικούς υπολογιστές προς όφελος των χρηστών. 
Η απαιτούµενη υπολογιστική δύναµη και ταχύτητα καθώς και η ικανότητα 
διαχείρισης µεγάλου όγκου δεδοµένων που ήταν στοιχεία απαραίτητα για την 

Βασικά 
χαρακτηριστικά 
Εικόνων 
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αναπαραγωγή τρισδιάστατων γραφικών είναι πλέον βασικό στοιχείο εξοπλισµού των 
υπολογιστικών συστηµάτων. Ο εξοπλισµός αυτός αφορά ουσιαστικά την τεχνολογία 
ειδικών καρτών επιτάχυνσης και 3D. Οι εφαρµογές της τεχνολογίας των 
τρισδιάστατων γραφικών είναι πολλές και αφορούν τόσο την εξειδικευµένη εκπαίδευση 
µε την υποστήριξη των προσοµοιωτών αλλά και την διασκέδαση (κυρίως) µε τα 
παιχνίδια.     

Η µετατροπή µιας εικόνας σε ψηφιακή γίνεται συνήθως µέσω του σαρωτή (scanner), 
ενώ υπάρχει η δυνατότητα της απευθείας αποτύπωσης της εικόνας σε ψηφιακή µορφή 
µέσο των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών. Οι ψηφιοποιηµένες εικόνες 
αποθηκεύονται σε διάφορους τύπους αρχείων ακολουθώντας όµως ουσιαστικά δύο 
µεγάλες κατηγορίες: τα χαρτογραφικά (bitmapped) και τα ανυσµατικά (vector) 
αρχεία. Τα πρώτα χρησιµοποιούνται από όλα τα προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας 
ενώ τα δεύτερα από όλα τα σχεδιαστικά προγράµµατα. Τα χαρτογραφικά όπως λέει 
και η ονοµασία τους περιέχουν  πληροφορίες για την εικόνα όπως ένας χάρτης 
περιγράφει µια περιοχή. Η εικόνα αποτελείται από ένα σύνολο pixels. Μια τέτοια 
εικόνα ονοµάζεται bitmap (BMP)  και χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές 
πληροφορίες: α) ∆ιάσταση εκφραζόµενη σε ορθογώνιο µετρούµενο σε pixels β) 
Ανάλυση εκφραζόµενη σε πυκνότητα pixels  µετρούµενη σε σηµεία ανά ίντσα (dots 
per inch) γ) Χρωµατικό βάθος εκφραζόµενη σε αριθµό χρωµάτων που περιέχει η 
εικόνα (pixel depth). 

Στα αρχεία διανυσµατικών γραφικών τα στοιχεία της εικόνας προσδιορίζονται κατά 
κάποια έννοια µε γεωµετρικό τρόπο, δηλαδή µε ένα σύστηµα συντεταγµένων σε 
σχέση µε το οποίο προσδιορίζεται η θέση κάποιου σηµείου. Σηµαντικό λοιπόν 
πλεονέκτηµα έναντι των χαρτογραφικών αρχείων είναι η απλότητα περιγραφής 
ορισµένων τύπων εικόνας και άρα το µικρό τους µέγεθος κατά την αποθήκευση. Μια 
εικόνα µεγέθους Α4 σε 600dpi και µε βάθος χρώµατος 24bit δηµιουργεί ασυµπίεστο 
µέγεθος αρχείου 30Μβ περίπου. 

Τα αρχεία γραφικών ανάλογα µε τη µορφή περιγραφής (συµπίεσης) που 
χρησιµοποιούν κατά την αποθήκευση δηµιουργούν διάφορα είδη. Αυτά είναι:  

 TIFF (Tagged Image Format) Περιγράφει µε πληρότητα µια εικόνα και 
αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρότυπο. 

 GIF ∆ηµιουργήθηκε για διακίνηση εικόνων σε on – line συστήµατα µε κύριο 
χαρακτηριστικό τον µικρό τους όγκο. 

 PCX Από τα παλαιότερα πρότυπα υποστηρίζει 24 bit χρώµα. 

 BMP Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε µέσα από τα Windows 

 JPEG Αλγόριθµος συµπίεσης αρχείων EPS. Μεγάλη συµπίεση µε απώλειες 
στη ποιότητα της εικόνας. 

 EPS & EPSF  για την απεικόνισή τους χρησιµοποιούν τον τύπο bmp ενώ 
κατά την εκτύπωση προσθέτουν πληροφορίες από το αρχείο postscript.   
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 DIB. Ψηφιογραφικό ανεξάρτητο από την συσκευή. Μορφή αρχείων 
γραφικών των Windows.     

Η τεχνολογία του αναλογικού βίντεο και της τηλεόρασης κατ’ επέκταση είναι 
διαφορετική από των υπολογιστών. ∆ιαφέρουν στις αναλύσεις και στην ποιότητα 
απεικόνισης. Η τηλεόραση στο σύστηµα PAL χρησιµοποιεί ανάλυση 768x576 µε 
ρυθµό ανανέωσης 50Ηz και πλεκτή σάρωση ενώ στον υπολογιστή οι αναλύσεις 
µπορεί να είναι 1024x768 ή παραπάνω και η συχνότητα ανανέωσης ξεπερνά τα 70 Ηz 
µε συνεχή σάρωση. Αυτό σηµαίνει ότι η καθεµιά από τις 576 γραµµές του καρέ 
αποτελείται από 768 pixels. Κάθε  εικονοστοιχείο χρειάζεται 3 byte για να 
αποθηκεύσει τις πληροφορίες για το χρώµα (από 1 για κάθε χρώµα: κόκκινο, πράσινο 
και µπλε µε αποτέλεσµα  τελικό βάθος χρώµατος 24bit RGB).     

Για να γίνει επεξεργάσιµο από τον υπολογιστή το σήµα του βίντεο που είναι 
αναλογικό πρέπει να µετατραπεί σε ψηφιακό. Απαιτείται ουσιαστικά µια κάρτα που θα 
κάνει τη µετατροπή. Παράλληλα για µια τέτοια µετατροπή χρειάζεται υπερβολικά 
µεγάλος αποθηκευτικός χώρος αφού ένα δευτερόλεπτο βίντεο απαιτεί 30ΜΒ. Η 
κάρτα βίντεο παίρνει το σήµα και το µετατρέπει σε µια σειρά από εικόνες. Οι εικόνες 
αυτές αναπαράγονται από τον υπολογιστή σε συγκεκριµένη σειρά και µε συγκεκριµένο 
ρυθµό έτσι που να δηµιουργείται η αίσθηση της κίνησης. Ο ρυθµός µε τον οποίο 
γίνεται η αναπαραγωγή ονοµάζεται συχνότητα πλαισίου (frame rate) και µετριέται 
ανά δευτερόλεπτο (fps, frames per second). Στο σύστηµα PAL  η συχνότητα είναι 
25fps ενώ στο NTSC 30fps. 

Για τη λύση αυτού του προβλήµατος δηµιουργίας µεγάλου όγκου αρχείων βίντεο 
έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθµοι κωδικοποίησης (codes, compress- 
decompress η κατά µία άλλη άποψη encoder - decoder) που συµπιέζουν το προς 
αποθήκευση αρχείο. Τα πιο συνηθισµένα codec: Microsoft Video1, Microsoft RLE, 
Intel Indeo, MPEG, M-JPEG, Cinepak. 

Η συµπίεση στο βίντεο γίνεται σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο 
χρησιµοποιείται το µοντέλο YUV. Το µοντέλο αυτό στηρίζεται στην ευαισθησία του 
ανθρώπου στην φωτεινότητα παρά στο χρώµα. Το Υ αντιστοιχεί στη φωτεινότητα και 
τα άλλα δύο στο χρώµα. Η πρώτη πληροφορία της φωτεινότητας υπολογίζεται 
πλήρως ενώ το χρώµα στο µισό ή στο τέταρτο της ανάλυσης. Έτσι το µοντέλο γίνεται 
είτε YUV 4:2:2 είτε YUV 4:1:1 που για να απεικονίσουν πραγµατικό χρώµα απαιτούν 
16 bit., άρα έχουν µικρότερο όγκο και έτσι 1 δευτερόλεπτο βίντεο απαιτούνται 
20ΜΒ. Οι συµπιέσεις µε τους αλγόριθµους κωδικοποίησης πετυχαίνουν σχέσεις 2:1 
έως και 100:1. Όλα αυτά βέβαια σε βάρος της τελικής ποιότητας. Ένα από τα πιο 
διαδεδοµένα codec είναι το Μ-JPEG που µπορεί να πετύχει συµπίεση 12:1. 
Περισσότερο εξελιγµένο όµως στον τρόπο συµπίεσης είναι το ΜPEG. Η νεότερη 
τεχνολογία δηµιούργησε ακόµη ένα πρωτόκολλο για τη µετάδοση εικόνας µέσο του 
διαδικτύου το MPEG-4.    

Χαρακτηριστικό στοιχείο για το βίντεο είναι και το παράθυρο αναπαραγωγής του. 
Συνηθέστερο µέγεθος σε εφαρµογές πολυµέσων για να ελαττωθεί το µέγεθος του 
αρχείου είναι το 320x240 όταν πρόκειται για αρχεία τύπου avi. Για την αποθήκευση 
ενός λεπτού βίντεο διαστάσεων 768x576 pixel µε βάθος χρώµατος 24bit και ρυθµό 
προβολής 25 fps απαιτούνται 1,85GB. 

Κινούµενη εικόνα 
(βίντεο) 
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Αποτελεί µια επαναστατική καινοτοµία στο χώρο των πολυµέσων. Η ίδια 
συσκευή µπορεί να παράγει την ίδια εικόνα τόσο στην οθόνη του υπολογιστή όσο 
και στην τηλεόραση. Για την αναπαραγωγή χρησιµοποιεί κάρτα 
αποκωδικοποίησης (MPEG-2). Μεγάλο του πλεονέκτηµα η χωρητικότητα και 
η δυνατότητα του να χρησιµοποιηθεί ο οδηγός σαν ένα απλό CD-ROM. Η 
χωρητικότητα αυτών των δίσκων έδωσε τη δυνατότητα µεταφοράς ταινιών στο 
PC.  Για την αποθήκευση ενός λεπτού βίντεο διαστάσεων 768x576 pixel µε βάθος 
χρώµατος 24bit και ρυθµό προβολής 25 fps απαιτούνται 1,85GB. Ένας δίσκος 
DVD έχει χωρητικότητα από  2,1 GB που µπορεί να φθάσει 17GB. Σύµφωνα µε 
αυτά  τα στοιχεία δεν θα µπορούσε να αποθηκευθεί πάνω από 2,5 λεπτά εικόνας 
και ήχου. Με τη συµπίεση όµως MPEG-2 (motion pictures expert group) 
αποθηκεύονται 132 λεπτά εικόνας και ήχου. Να σηµειωθεί εδώ ότι ο ήχος είναι 
ανώτερος ποιοτικά από τον ήχο των CD µε δειγµατοληψία 48 kHz .Οι δίσκοι 
αυτοί χωρίζονται σε DVD Video όταν περιέχουν ταινίες  & DVD-ROM όταν 
περιέχουν δεδοµένα. 

Ο χρήστης µπορεί να επέµβει και να αλλάξει το βάθος χρώµατος που απεικονίζεται 
στην οθόνη του υπολογιστή καθώς και την ανάλυση της οθόνης, δηλαδή το ορατό 
πλαίσιο των εικονοστοιχείων. Όπως και σε άλλες λειτουργίες των Windows η καρτέλα 
ρυθµίσεων αυτών των παραµέτρων εµφανίζεται µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος 
είναι να κάνει ο χρήστης δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και στο αναδυόµενο 
µενού να επιλέξει Ιδιότητες και στο πλαίσιο διαλόγου Οθόνη: Ιδιότητες την καρτέλα 
Ρυθµίσεις. Ο άλλος τρόπος είναι Έναρξη / Ρυθµίσεις / Πίνακας Ελέγχου / 
Οθόνη   και την καρτέλα Ρυθµίσεις.  

Η καρτέλα Ρυθµίσεις (εικόνα 8), εµφανίζει µια προεπισκόπηση της οθόνης του 
συστήµατος στο κέντρο και κάτω από αυτήν πληροφορίες για τον τύπο της οθόνης 
(αναφέρεται στη συσκευή της οθόνης) και στην κάρτα γραφικών που είναι 
εγκατεστηµένη. Στο δεξιό µέρος και κάτω από τον τίτλο Ποιότητα Χρώµατος 
υπάρχει ένα πτυσσόµενος κατάλογος επιλογών. Οι επιλογές αυτές δίνουν τη 
δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει το βάθος χρώµατος, δηλαδή τον αριθµό των 
απεικονιζοµένων χρωµάτων στην οθόνη. Οι επιλογές αυτές είναι ανάλογες µε την 
κάρτα γραφικών του συστήµατος. Όσο καλύτερη η κάρτα τόσο περισσότερες 
επιλογές µε µεγάλο βάθος χρώµατος είναι διαθέσιµες. Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτόν 
τον πτυσσόµενο κατάλογο επιλογών  επηρεάζει το πλαίσιο της προεπισκόπησης των 
χρωµάτων που είναι ακριβώς από κάτω. 

Ψηφιακό βίντεο 
Digital Video Disk 
(DVD)  

Χρώµατα και 
διαχείριση οθόνης 
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Εικόνα 8 

Μετά την οποιαδήποτε επιλογή του χρήστη και για να ισχύσει αυτή πρέπει να πατηθεί 
το κουµπί διαταγής Εφαρµογή ή ΟΚ. Εµφανίζεται τότε ένα πλαίσιο διαλόγου µε 
τίτλο Προειδοποίηση συµβατότητας που ενηµερώνει τον χρήστη για τις πιθανές 
επιπτώσεις αυτών των ρυθµίσεων και του δίνει τη δυνατότητα να επανεκκινήσει τον 
υπολογιστή ή να εφαρµοσθούν οι ρυθµίσεις χωρίς επανεκκίνηση (εικόνα 9). 

  

Εικόνα 9 

Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα κατάργησης αυτού του πλαισίου διαλόγου για 
µελλοντικές ρυθµίσεις αν επιλεγεί να µην ξαναγίνει αυτή η ερώτηση. Με το πάτηµα 
του πλήκτρου ΟΚ ολοκληρώνονται οι νέες ρυθµίσεις. Στο αριστερό µέρος και κάτω 
από τον τίτλο Ανάλυση οθόνης υπάρχει ένας ροοστάτης µε τις λέξεις Μικρότερη, 
αριστερά του και Μεγαλύτερη, δεξιά του ενώ στο κάτω µέρος εµφανίζεται η ένδειξη 
της ανάλυσης σε εικονοστοιχεία (pixel). Η µετακίνηση του ροοστάτη και κατά 
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συνέπεια η αλλαγή της ανάλυσης γίνεται αν ο χρήστης κάνει κλικ πάνω του, κρατήσει 
πατηµένο το πλήκτρο του ποντικιού και τον σύρει προς την επιθυµητή κατεύθυνση. 
Κάθε µεταβολή της θέσης του ροοστάτη αλλάζει και την ένδειξη της ανάλυσης. Η 
βασική ανάλυση που βρίσκεται πρώτη προς την πλευρά Μικρή είναι 640x480 και 
προς την ένδειξη Μεγάλη οι αναλύσεις εξαρτώνται από την κάρτα γραφικών του 
συστήµατος. Συνήθως φθάνει τα 1024x768 pixels ή και 1280x1024. Η διαδικασία έως 
την πλήρη εφαρµογή των ρυθµίσεων της ανάλυσης είναι ίδια όπως και µε την 
εφαρµογή των ρυθµίσεων στο χρώµα µε ορισµένες επιπλέον προστατευτικές 
επεµβάσεις του λειτουργικού. Μετά το πλαίσιο διαλόγου Προειδοποίηση συµβάντος 
εµφανίζεται ένα πλαίσιο πληροφοριών (εικόνα 10) που ενηµερώνει τον χρήστη ότι αν 
οι αλλαγές δηµιουργήσουν προβλήµατα τότε τα Windows µετά από 15 δευτερόλεπτα 
θα επαναφέρουν τις αρχικές ρυθµίσεις.  

  

Εικόνα 10 

Αυτό είναι σηµαντικό γιατί σε αρκετές περιπτώσεις (που εξαρτάται από το υλικό, 
κάρτα γραφικών και οθόνη) παραµορφώνεται η οθόνη και «χάνονται» οι αναλογίες 
έτσι που ο χρήστης να µην µπορεί να δουλέψει στη νέα ανάλυση.    

 

Το λειτουργικό Windows ενσωµατώνει ένα απλό και εύχρηστο πρόγραµµα 
επεξεργασίας εικόνας. Για να εκτελεστεί το πρόγραµµα ο χρήστης πρέπει να 
ακολουθήσει τη διαδροµή: Έναρξη / Προγράµµατα / Βοηθήµατα / Ζωγραφική. 
Η Ζωγραφική εκτελείται εξ ορισµού σε ολόκληρο παράθυρο που καταλαµβάνει όλη 
την οθόνη. Στο παράθυρο περιλαµβάνει γραµµή τίτλου, κουµπιά χειρισµού του 
παραθύρου, µενού επιλογών, εργαλειοθήκη, την επιφάνεια εργασίας, την παλέτα 
(πλαίσιο) των χρωµάτων και στο κάτω µέρος τη γραµµή κατάστασης (εικόνα 11).  

Οι δυνατότητες του προγράµµατος είναι περιορισµένες σε σύγκριση µε άλλα 
εξειδικευµένα προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας. Είναι σηµαντικό όµως ότι η 
Ζωγραφική είναι στοιχείο του λειτουργικού και δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας 
γραφικών αλλά και επεξεργασίας εικόνας. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι αρκετά 
απλός και εξοµοιώνει κατά κάποιο τρόπο ένα σχεδιαστήριο. Στην περίπτωση της 
επεξεργασίας εικόνας, ο χρήστης µπορεί να εισάγει ένα αρχείο εικόνας από το µενού 
Αρχείο/ Άνοιγµα. Το πλαίσιο  διαλόγου Άνοιγµα έχει ένα πτυσσόµενο κατάλογο 
επιλογών µε τους τύπους αρχείων που µπορεί να ανοίξει το πρόγραµµα. Εξ ορισµού 
είναι επιλεγµένη η προέκταση αρχείων bmp. Υποστηρίζει όµως και άλλες µορφές 
αρχείων εικόνας διαφορετικής συµπίεσης όπως jpg, jpeg, gif.  Αν η εισερχόµενη 
εικόνα είναι µεγαλύτερη από τα πλαίσια απεικόνισης τότε το πρόγραµµα ρωτάει τον 
χρήστη αν πραγµατικά θέλει την προσαρµογή του υπάρχοντος bitmap.  

∆ιαχείριση εικόνων
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Εικόνα 11 

Στο µενού Προβολή υπάρχουν οι επιλογές εµφάνισης ή όχι για: την εργαλειοθήκη, 
το πλαίσιο χρωµάτων, τη γραµµή κατάστασης, τη γραµµή εργαλείων κειµένου. 
Στο ίδιο µενού βρίσκονται οι επιλογές ελέγχου του µεγέθους απεικόνισης Ζουµ που 
οδηγούν στις πρόσθετες ρυθµίσεις προβολής. Οι ρυθµίσεις αυτές περιλαµβάνουν την 
απεικόνιση σε Φυσικό µέγεθος που αναλογεί στο πραγµατικό µέγεθος της εικόνας, 
σε Μεγάλο µέγεθος που αναλογεί σε µεγέθυνση 400% και στην Προσαρµογή του 
ζουµ από τον χρήστη µε επιλογές έως 800%. Η Προβολή bitmap κλείνει το ενεργό 
παράθυρο του προγράµµατος Ζωγραφική και απεικονίζει στην οθόνη του υπολογιστή 
σε πλήρη προβολή την επεξεργαζόµενη εικόνα. Η έξοδος από την Προβολή bitmap 
και η επιστροφή στο πρόγραµµα γίνεται µε κλικ του ποντικιού ή κάποιου πλήκτρου.  

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επέµβει στον τρόπο απεικόνισης της εικόνας 
περιστρέφοντας την, τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κατακόρυφο άξονα. Οι 
µεταβολές αυτές επιτυγχάνονται από το µενού Εικόνα. Κάθε επιλογή έχει και µία 
αντιστοίχηση συνδυασµού πλήκτρων που σηµαίνει ότι εάν πατηθούν µαζί εκτελούν 
την εντολή.  

Η πρώτη εντολή είναι Αναστροφή / περιστροφή που οδηγεί σε ένα πλαίσιο 
επιλογών. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι: 

  Οριζόντια αναστροφή που περιστρέφει την εικόνα ως προς τον κατακόρυφο 
άξονα, δηλαδή το αριστερό άκρο της εικόνας γίνεται δεξί. 

 Κατακόρυφη αναστροφή που περιστρέφει την εικόνα ως προς τον οριζόντιο 
άξονα δηλαδή το κάτω άκρο της εικόνας γίνεται επάνω.  

 Περιστροφή κατά γωνία µε τρεις διαθέσιµες γωνίες 90ο, 180ο και 270ο.  

Αναστροφή – 
περιστροφή 
εικόνας 
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Αν ο χρήστης δεν µείνει ικανοποιηµένος υπάρχει η δυνατότητα αναίρεσης της 
τελευταίας σε σειρά εκτέλεσης επιλογής (Επεξεργασία / Αναίρεση).  

Η δεύτερη εντολή Αυξοµείωση / Παραµόρφωση εµφανίζει το πλαίσιο διαλόγου 
Αυξοµείωση και Παραµόρφωση. Το πλαίσιο αυτό παρέχει τη δυνατότητα 
µεταβολής οριζόντια και κάθετα στην εικόνα. Η αυξοµείωση αυτή γίνεται σε ποσοστό 
επί τοις εκατό. Στο δεύτερο µισό του πλαισίου βρίσκονται οι επιλογές για την 
παραµόρφωση της εικόνας πάλι σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο σε µοίρες. Οι 
αποδεκτές τιµές σε µοίρες από το πρόγραµµα είναι µεταξύ –89 έως +89 µοίρες.  

Η επιλογή Αρνητικά χρώµατα µετατρέπει κάθε χρώµα αντικαθιστώντας το από το 
συµπληρωµατικό του χρώµα. Για παράδειγµα, το κόκκινο µετατρέπεται σε κυανό και 
το µπλε σε κίτρινο.  

Με την επιλογή Χαρακτηριστικά εµφανίζεται ένα σύνθετο πλαίσιο πληροφοριών για 
τον χρόνο τελευταίας αποθήκευσης, το µέγεθος του αρχείου την ανάλυση της εικόνας 
αλλά και διαλόγου έτσι που να µπορεί ο χρήστης να αλλάξει τον τρόπο µέτρησης της 
ανάλυσης από  pixel σε εκατοστά  ή ίντσες. Ακόµα µπορεί να µετατρέψει την εικόνα 
σε ασπρόµαυρη. Η µετατροπή αυτή δεν έχει τη δυνατότητα αναίρεσης και για το 
λόγο αυτό το πρόγραµµα εµφανίζει ένα πλαίσιο πληροφορίας πριν ολοκληρώσει την 
διαδικασία. 

Η επιλογή Αδιαφανής σχεδίαση καθορίζει ότι η επιλογή του χρήστη θα καλύπτει την 
υπάρχουσα εικόνα, κάνοντας χρήση των χρωµάτων προσκηνίου και φόντου του 
επιλεγµένου αντικειµένου ενώ αν δεν επιλεγεί καθορίζει ότι η υπάρχουσα εικόνα θα 
εµφανίζεται µέσω της επιλογής του και ότι το χρώµα φόντου της επιλογής δεν θα 
εµφανίζεται.  

Τελευταία επιλογή στα µενού είναι τα Χρώµατα / Επεξεργασία χρωµάτων. Η 
επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη µέσα από το αντίστοιχο πλαίσιο 
διαλόγου και το πάτηµα του πλήκτρου Ορισµός προσαρµοσµένων χρωµάτων να 
δηµιουργήσει τις δικές του χρωµατικές συνθέσεις (εικόνα 12).  

  

Εικόνα 12 
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Η σύνθεση του χρώµατος γίνεται µε τη χρήση του καταδείκτη της περιοχής 
χρώµατος και του ροοστάτη στη δεξιά µεριά για τη φωτεινότητα του χρώµατος. Η 
µετακίνηση του ροοστάτη αλλάζει τις ενδείξεις συµµετοχής στη διαµόρφωση του 
χρώµατος των τριών βασικών χρωµάτων: κόκκινο, πράσινο και µπλε. Με το πάτηµα 
του πλήκτρου διαταγής Προσθήκη στα προσαρµοσµένα χρώµατα η απόχρωση του 
χρώµατος  εγκαθίσταται σε ένα από τα πλαίσια κάτω από το Προσαρµοσµένα 
χρώµατα. 

Το πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη πέρα από τις ανωτέρω 
δυνατότητες επεξεργασίας µιας εικόνας να επέµβει µε τη χρήση των εργαλείων και να 
τροποποιήσει µέρος ή ολόκληρη την εικόνα ή να δηµιουργήσει δικά του γραφικά. 
Κάθε εργαλείο που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη επιλέγεται αν ο χρήστης κάνει κλικ 
µε το ποντίκι επάνω του. Με την απλή τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού πάνω σε 
ένα εργαλείο εµφανίζεται µια ετικέτα που περιγράφει τη λειτουργία του. Τα εργαλεία 
µε τις ετικέτες τους και την λειτουργία τους περιγράφονται παρακάτω µε τη σειρά που 
εµφανίζονται στην εργαλειοθήκη ξεκινώντας από το πρώτο αριστερά. 

 Αστεράκι µε διακεκοµµένες γραµµές – {Επιλογή ελεύθερης µορφής}. 
∆ίνει τη δυνατότητα επιλογής µιας περιοχής της εικόνας για περαιτέρω 
επεξεργασία (αντιγραφή, αποκοπή, αλλαγές κλπ).      

 Παραλληλόγραµµο µε διακεκοµµένες γραµµές – {Επιλογή}. Όπως και το 
προηγούµενο αλλά  για την επιλογή µιας ορθογώνιας περιοχής. 

 Σβηστήρα – {Γόµα / Έγχρωµη γόµα}. Εργαλείο που σβήνει µέρος της 
εικόνας ανάλογα µε την επιθυµία του χρήστη. Το µέγεθος της γόµας είναι 
επιλεγόµενο κάτω από την εργαλειοθήκη. Η γόµα µπορεί να σβήνει και να 
αφήνει αποτύπωµα επιλεγµένου χρώµατος. Τα χρώµατα επιλέγονται από την 
παλέτα χρωµάτων που είναι στο κάτω µέρος του παραθύρου. Το εµπρός 
χρώµα αλλάζει µε αριστερό κλικ ενώ το πίσω χρώµα (υπόβαθρο) µε δεξί 
κλικ. Το πίσω χρώµα είναι αυτό που χρησιµοποιεί η γόµα. Το πρόγραµµα 
δίνει τη δυνατότητα τριών αναιρέσεων των τελευταίων ενεργειών.     

 Κάδος που χύνεται – {Γέµισµα µε χρώµα}. Γεµίζει µε χρώµα κλειστές 
περιοχές της εικόνας. Κλειστή περιοχή θεωρείται π.χ. ένα τετράγωνο, ένα 
µέρος που περικλείεται από άλλα χρώµατα κλπ. Αν δεν υπάρχει κλειστή 
περιοχή τότε υπάρχει διάχυση του χρώµατος. Με αριστερό κλικ η περιοχή 
γεµίζει – βάφεται µε το εµπρός χρώµα, ενώ µε δεξί κλικ γεµίζει µε το πίσω 
χρώµα. 

 Σταγονόµετρο – {Συλλογή χρώµατος}. Σε πολυχρωµατική εικόνα ο 
χρήστης µπορεί να συλλέξει από αυτήν χρώµα για να το χρησιµοποιήσει σε 
γεµίσµατα ή σβήσιµο. Αυτό γίνεται µε το εργαλείο συλλογής. Κάνοντας 
αριστερό κλικ το εµπρός χρώµα (χρώµα πρώτου πλάνου) παίρνει το χρώµα 
που βρίσκονταν η µύτη του σταγονόµετρου ενώ µε δεξί αλλάζει το πίσω 
χρώµα (χρώµα φόντου). 

Εργαλεία 
ζωγραφικής 
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 Μεγεθυντικός φακός – {Μεγεθυντικός φακός}. Λειτουργεί όπως 
περιγράφεται. Με την επιλογή του εµφανίζεται κάτω από την εργαλειοθήκη οι 
επιλογές µεγέθυνσης.  

 Μολύβι – {Μολύβι}. Όσο κρατιέται πατηµένο το ποντίκι µέσα στο πλαίσιο 
της εικόνας αφήνει ίχνος σαν µολύβι (γράφει). Τα χρώµατα φόντου και 
πρώτου πλάνου λειτουργούν και εδώ µε τον ίδιο τρόπο. 

 Πινέλο – {Πινέλο}. Λειτουργεί όπως η περιγραφή του. Με  απλό κλικ βάφει 
όσο είναι το επιλεγµένο αποτύπωµα του (κάτω από την εργαλειοθήκη), ενώ 
µε πατηµένο το πλήκτρο βάφει συνεχώς είτε µε το χρώµα πρώτου πλάνου 
(αριστερό κλικ) είτε µε το χρώµα φόντου (δεξί κλικ).  

 Σπρέι – {Αερογράφος}. Ψεκάζει χρώµα µε επιλεγµένο πάχος και µε το 
εµπρός χρώµα ή το πίσω ανάλογα το κλικ. 

 Γράµµα Α – {Κείµενο}. Εισάγει ένα πλαίσιο κειµένου µε διακεκοµµένες 
γραµµές (προσωρινό) µέσα στην εικόνα ενώ ανοίγει η γραµµή εργαλείων 
κειµένου. Μέσα στο πλαίσιο κειµένου ο χρήστης µπορεί να γράψει κείµενο 
και να το µορφοποιήσει µε τα εργαλεία του κειµένου όπως σε ένα 
επεξεργαστή κειµένου. 

 Σχήµατα – {Γραµµή, καµπύλη, ορθογώνιο, πολύγωνο, έλλειψη, 
στρογγυλεµένο ορθογώνιο}. Η επιλογή αυτών των εργαλείων σχηµατίζει 
αντίστοιχα σχήµατα µέσα στην εικόνα. Στο κάτω µέρος της εργαλειοθήκης 
εµφανίζεται ο τύπος του σχήµατος δηλαδή αν θα έχει µόνο περίγραµµα, αν 
θα έχει γέµισµα και περίγραµµα και αν θα έχει µόνο γέµισµα. Ανάλογα µε το 
κλικ αριστερό ή δεξί χρησιµοποιείται το εµπρός ή το πίσω χρώµα εναλλάξ 
για περίγραµµα και γέµισµα.      

Αναπαραγωγή πολυµέσων   
Το πρόγραµµα Media Player των Windows είναι ένα καθολικό πρόγραµµα 
αναπαραγωγής πολυµέσων το οποίο χρησιµοποιείται για να αναπαραγάγει αρχεία 
ήχου, βίντεο και µεικτών µέσων στις πιο δηµοφιλείς µορφές. Επεξεργάζεται αρχεία µε 
επέκταση AVI, WAV, MID, MPEG, MPG, FLC, FLI, MOV,MP3.  

Παλαιότερα κάθε µορφή αρχείου πολυµέσων απαιτούσε το δικό της πρόγραµµα 
αναπαραγωγής, το οποίο έπρεπε να εκτελεστεί και να ρυθµισθούν οι παράµετροι του. 
Με το Media Player, υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων ροής 
πολυµέσων από το Internet ή από ένα τοπικό δίκτυο, καθώς και τύπους αρχείων 
τοπικών πολυµέσων. Με τον όρο ροή πολυµέσων καθορίζεται ότι για ένα αρχείο 
ήχου, βίντεο ή πολυµέσων που µεταδίδεται µέσω ενός δικτύου, ο Media Player 
µπορεί να αρχίσει να το αναπαράγει µε µικρή καθυστέρηση, αντί να περιµένει να 
φορτώσει ένα ολόκληρο αρχείο πριν να το αναπαραγάγει. Καθώς ένα αρχείο ροής 
πολυµέσων µεταδίδεται στον υπολογιστή, ένα µέρος του αρχείου αποθηκεύεται στη 
µνήµη πριν να αρχίσει η αναπαραγωγή. Ενώ το αρχείο αναπαράγεται, ο Media Player 
αποθηκεύει άλλα τµήµατα της ροής προς αναπαραγωγή. 

Windows Media 
Player  
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Εικόνα 13 

Το παράθυρο εκτέλεσης του media player (εικόνα 13) περιλαµβάνει τα γνωστά 
χαρακτηριστικά των παραθύρων των Windows (γραµµή τίτλου, κουµπιά χειρισµού) 
γραµµή των µενού, το εσωτερικό παράθυρο εκτέλεσης βίντεο, τη γραµµή 
περιήγησης ή ροοστάτη, τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής και τη γραµµή 
κατάστασης. Η προβολή ελέγχεται από το Προβολή / πλήρης προβολή η 
συµπαγής προβολή. Με τις ρυθµίσεις αυτές το παράθυρο του προγράµµατος αλλάζει 
µορφή και ουσιαστικά µεταβάλλεται το µέγεθος του στην οθόνη.  

Από το µενού Αρχείο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χειρισθεί τα πολυµέσα σαν 
αρχείο δηλαδή να ανοίξει ένα αρχείο (Άνοιγµα), να κλείσει (Κλείσιµο), να 
αναπαραγάγει ένα αρχείο πολυµέσων µέσω του διαδικτύου (Άνοιγµα διεύθυνσης 
URL), να προσθέσει στην «βιβλιοθήκη» δηλαδή σε ένα κατάλογο το αρχείο 
(Προσθήκη στη βιβλιοθήκη), να εισάγει ή να εξάγει µε τη µορφή λίστας τα 
προτιµώµενα αρχεία πολυµέσων (Εισαγωγή λίστας αναπαραγωγής στη 
βιβλιοθήκη.. Εξαγωγή λίστας αναπαραγωγής σε αρχείο), να πάρει περισσότερες 
πληροφορίες για το συγκεκριµένο αρχείο πολυµέσων που ανοίγει (Ιδιότητες) και να 
κλείσει το πρόγραµµα (Έξοδος). 

Στο µενού Προβολή βρίσκονται οι ρυθµίσεις για το παράθυρο του προγράµµατος 
µε τα στοιχεία που θα εµφανίζονται (βλέπε προηγούµενα). Επιπλέον στη δεύτερη 
ενότητα εντολών ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει πρόσθετες εµφανίσεις βοηθητικών 
χειριστηρίων για διάφορα εφέ όπως ισοσταθµιστή γραφικών ή ρυθµίσεις βίντεο. Η 
επιλογή Στατιστικά στοιχεία οδηγεί σε µια καρτέλα πληροφοριών για το αρχείο 
πολυµέσων που είναι φορτωµένο στον media player. Η επιλογή Απεικονίσεις 
περιλαµβάνει οπτικά εφέ που καλύπτουν το παράθυρο αναπαραγωγής όταν εκτελείται 
ένα µουσικό κοµµάτι.  
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Στο µενού Αναπαραγωγή βρίσκονται οι εντολές που ενεργοποιούνται και από τα 
χειριστήρια που γίνεται εκτενέστερη περιγραφή παρακάτω. 

Το µενού Εργαλεία περιλαµβάνει : 

 την εντολή Λήψη απεικονίσεων µε την εκτέλεση της οποίας το πρόγραµµα 
συνδέεται µε τον δικτυακό τόπο της Microsoft για την λήψη ενηµερωµένων 
απεικονίσεων και 

  την εντολή Αναζήτηση αρχείων πολυµέσων στον υπολογιστή που οδηγεί σε 
ένα πλαίσιο διαλόγου οριοθέτησης του χώρου και του είδους των υπό 
αναζήτηση αρχείων.  

 

Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής εµφανίζονται κάτω από την περιοχή βίντεο του 
παραθύρου αναπαραγωγής (εικ. 13).  

Αναπαραγωγή                              

Ξεκινά την αναπαραγωγή του ανοικτού αρχείου πολυµέσων. Από προεπιλογή, ένα 
αρχείο αρχίζει να αναπαράγεται αυτοµάτως όταν ανοίγεται.  

Παύση  

Αντικαθιστά το πλήκτρο αναπαραγωγή και παύει το ανοικτό αρχείο πολυµέσων. Με 
κλικ στο κουµπί Αναπαραγωγή εκτελείται η συνέχεια. 

∆ιακοπή               

∆ιακόπτει την αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου. Η ∆ιακοπή δεν κλείνει το αρχείο 
ή τη σύνδεσή  µε ένα διακοµιστή (server). 

Προηγούµενο               

Επιστρέφει στην αρχή του τρέχοντος αποσπάσµατος ή, εάν είναι στην αρχή, 
επιστρέφει στην αρχή του προηγούµενου αποσπάσµατος. Είναι διαθέσιµο µόνο εάν 
το απόσπασµα αποτελεί µέρος µιας ακολουθίας αποσπασµάτων. 

Γρήγορη προώθηση  

Πραγµατοποιεί προώθηση προς τα εµπρός στο απόσπασµα. Είναι διαθέσιµο µόνο µε 
ορισµένους τύπους αποθηκευµένων (όχι πραγµατικού χρόνου) πολυµέσων. Όταν 
αφήσετε το κουµπί Γρήγορη προώθηση, το Media Player αρχίζει ξανά την 
αναπαραγωγή. 

Επόµενο  

Αρχίζει να αναπαράγει την αρχή του επόµενου αποσπάσµατος. Είναι διαθέσιµο µόνο 
εάν έχει ανοίξει µια ακολουθία αποσπασµάτων. 

Χρήση των 
στοιχείων ελέγχου 
αναπαραγωγής 
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Σίγαση  

Κλείνει τον ήχο του αρχείου. Κάντε ξανά κλικ στο κουµπί Σίγαση για να ακούσετε τη 
µουσική. Το κουµπί Σίγαση δεν είναι διαθέσιµο εάν ο υπολογιστής  δεν έχει 
εγκατεστηµένη κάρτα ήχου ή πρόγραµµα οδήγησης ήχου. 

Ρύθµιση έντασης  

Ρυθµίζει το επίπεδο της έντασης του στοιχείου που προβάλλεται. Το ρυθµιστικό της 
έντασης δεν είναι διαθέσιµο εάν ο υπολογιστής δεν έχει εγκατεστηµένη κάρτα ήχου ή 
πρόγραµµα οδήγησης ήχου. Το ρυθµιστικό της έντασης δεν εµφανίζεται εάν το 
περιεχόµενο δεν έχει µουσική. 

 

∆ραστηριότητες 
∆ηµιουργία κολλάζ µε τη χρήση δυο φωτογραφιών 

∆ηµιουργήστε ένα κολλάζ µε τη χρήση των φωτογραφιών Χειµώνας και Μπλε 
Λόφοι που βρίσκονται στον κατάλογο Τα έγγραφά µου/οι εικόνες µου/∆είγµατα 
εικόνων και αποθηκεύεστε το στον ίδιο κατάλογο µε το όνοµα Η πρώτη µου 
σύνθεση. 

 

Απάντηση 

 Ξεκινήστε το πρόγραµµα της Ζωγραφικής 

 Από το µενού Αρχείο επιλέξτε την εντολή Άνοιγµα για να ανοίξετε το αρχείο 
Μπλε Λόφοι που βρίσκεται στον κατάλογο Τα έγγραφά µου/οι εικόνες 
µου/∆είγµατα εικόνων 

 Επιλέξτε το εργαλείο Αστεράκι µε διακεκοµµένες γραµµές που σας δίνει τη 
δυνατότητα επιλογής µιας περιοχής της εικόνας για περαιτέρω επεξεργασία 
(αντιγραφή, αποκοπή, αλλαγές κλπ). Με αυτό το εργαλείο και µε προσοχή 
επιλέξτε την περιοχή µε τους µπλε σκούρο λόφους στο κάτω µέρος της 
εικόνας (κυκλώστε αυτή την περιοχή) 

 Από το µενού Επεξεργασία επιλέξτε την εντολή Αντιγραφή  

  Στη συνέχεια από  µενού Αρχείο επιλέξτε την εντολή Άνοιγµα για να 
ανοίξετε το αρχείο Χειµώνας που βρίσκεται στον κατάλογο Τα έγγραφά 
µου/οι εικόνες µου/∆είγµατα εικόνων 

 Από το µενού Επεξεργασία επιλέξτε την εντολή Επικόλληση 

 Με επιλεγµένη την περιοχή που µόλις επικολλήσατε πηγαίνετε στο µενού 
Εικόνα και βγάλτε τη σήµανση (τσεκ) στην εντολή Αδιαφανής σχεδίαση   

1η ∆ραστηριότητα 



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Κατόπιν κάντε κλικ στην επιλεγµένη περιοχή και κρατώντας το ποντίκι 
κρατηµένο σύρετε το προς τα κάτω για να µετακινήστε την περιοχή στο 
επιθυµητό σηµείο στο κάτω µέρος της οθόνης 

 Τέλος από το µενού Αρχείο επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση ως… για να 
αποθηκεύεστε το αρχείο στον ίδιο κατάλογο µε το όνοµα Η πρώτη µου 
σύνθεση. 

 

Ηχογράφηση αφήγησης και µίξη µε µουσική 

Ηχογραφήστε τη φράση «∆οκιµαστική ηχογράφηση µε µικρόφωνο, αποθήκευση σε 
αρχείο στον υπολογιστή και στη συνέχεια µίξη µε αρχείο µουσικής» και αποθηκεύεστε 
τη σε αρχείο µε όνοµα «ΤεστΗχου1.wav». Στη συνέχεια να κάνετε µείξη της 
αφήγησης µε µουσική στο αρχείο αυτό. 

 

Αναπαραγωγή µουσικού CD 

Βάλτε ένα µουσικό CD στον οδηγό του CD-ROM. Το CD θα αρχίσει να παίζει µόνο 
του. Ανακαλύψτε τι δυνατότητες έχετε, µε τη χρήση του προγράµµατος Windows 
Media Player. 

 

 

«Αξιοποίηση των βασικών συστατικών των πολυµέσων στη διδασκαλία και µάθηση 
στη Φυσική Αγωγή» 

 

Ανασκόπηση 
Ολοκληρώνοντας τη θεµατική ενότητα αυτή µάθατε καλύτερα να : 

 Αναφέρετε τα συστατικά στοιχεία των πολυµέσων  και κατανοείτε τη 
σηµασία χρήσης των   στην εκπαίδευση  

 Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά ήχου 

 ∆ιαχειρίζεστε  ήχο στον υπολογιστή 

 Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά  εικόνας 

 Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά κινούµενης εικόνας (βίντεο) και 
ψηφιακού βίντεο (DVD) 

2η ∆ραστηριότητα 

3η ∆ραστηριότητα  

Θέµα για συζήτηση 



 

 25

 ∆ιαχειρίζεστε την ανάλυση και την ποιότητα χρώµατος της οθόνης 

 ∆ιαχειρίζεστε , µετατρέπετε και επεξεργάζεστε εικόνες µε τη βοήθεια του 
προγράµµατος Ζωγραφική των Windows .  

 Αναπαράγετε όλα τα είδη πολυµέσων µε χρήση του προγράµµατος 
Windows Media Player. 

 

Ασκήσεις 
 Πώς µπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης σας ; 

 Πώς µπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα χρώµατος  της οθόνης σας; 

 Τι είναι τα πολυµέσα και ποια τα βασικά στοιχεία τους ; 

 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ήχου; 

 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εικόνας ; 

 Πώς µπορείτε να ηχογραφήσετε µια συνοµιλία σας ; 

 Πώς µπορείτε να αναστρέψετε οριζόντια µια εικόνα ; 

 Με πιο τρόπο µπορείτε να ψηφιοποιήσετε µια φωτογραφία ; 

Ερωτήσεις 



ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο – Λίστες Αλληλογραφίες  
Οµάδες Συζήτησης  

Τεχνολογίες 
Επικοινωνίες 

Κεφάλαιο 
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Οι Τεχνολογίες Επικοινωνίας στη 
Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό  

Εισαγωγή 
ε την εµφάνιση του ∆ιαδικτύου και ειδικότερα µε τη χρήση του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, των λιστών αλληλογραφίας και των οµάδων 
συζήτησης οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής έχουν στα χέρια τους ένα 
ισχυρό εργαλείο για να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους και να 

εξελιχθούν επαγγελµατικά. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια εισαγωγή στις Τεχνολογίες 
της Επικοινωνίας και στις εφαρµογές τους στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό. Θα 
µάθετε να επικοινωνείτε µέσω του διαδικτύου µε τη χρήση των υπηρεσιών του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, των λιστών αλληλογραφίας και των οµάδων συζήτησης.   

Όταν θα έχετε µελετήσει αυτό το κεφάλαιο θα µπορείτε καλύτερα να: 

 εξηγείτε τον όρο Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 

 περιγράφετε τις δυνατότητες του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου  

 δηµιουργείτε ένα νέο λογαριασµό Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου    

 χρησιµοποιείτε ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να 
συνθέτετε, να στέλνετε, να λαµβάνετε και να διαχειρίζεστε µηνύµατα του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

 επισυνάπτετε και να δέχεστε αρχεία µέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου.  

 δηµιουργείτε οµάδες χρηστών και να αποστέλλετε µηνύµατα σε αυτές  

 κάνετε εγγραφή σε µια λίστα αλληλογραφίας (mailing list). 

 συµµετέχετε σε οµάδες συζήτησης και   

 συµµετέχετε σε ένα φόρουµ συζητήσεων. 

Κεφάλαιο 

11 
Σκοπός Μ 

Προσδοκώµενα 
Αποτελέσµατα 



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 
Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας αναφέρονται σε οποιαδήποτε µορφής µεταφοράς 
δεδοµένων µεταξύ δύο σηµείων. Τα δεδοµένα µπορεί να είναι της µορφής κειµένου, 
εικόνας, ήχου, κινούµενης εικόνας κ.α. Οποιοσδήποτε συνδεθεί στο ∆ιαδίκτυο µπορεί 
να ωφεληθεί των διαφορετικών εφαρµογών Επικοινωνίας.     

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι µια υπηρεσία την οποία χρησιµοποιούν 
εκατοµµύρια χρήστες σε όλο τον κόσµο. Μέσω της υπηρεσίας αυτής και το ανάλογο 
πρόγραµµα µπορείτε να αποστέλλετε και λαµβάνετε την αλληλογραφία σας σε χρόνο 
µερικών δευτερολέπτων. Η γρήγορη και σίγουρη µετάδοση του µηνύµατος (ή ακόµα 
και ενός ολόκληρου κειµένου πολλών σελίδων) αντικαθιστά κατά µεγάλο µέρος την 
τηλεφωνική και την ταχυδροµική επικοινωνία στα πιο δυναµικά ίσως τµήµατα της 
σύγχρονης κοινωνίας. Η υπηρεσία αυτή συνιστά ίσως και την πιο σηµαντική 
καινοτοµία που καθιέρωσε το διαδίκτυο στη συνείδηση των χρηστών και ο 
εκτεταµένος βαθµός χρησιµοποίησής του ώθησε την Ελληνική κυβέρνηση να το 
αναβαθµίσει, δια νόµου, ως αποδεκτό τρόπο για επίσηµη αλληλογραφία (µαζί µε την 
τηλεοµοιοτυπία).  

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e – mail) επιτρέπει την ασύγχρονη ανταλλαγή 
µηνυµάτων κειµένου ανάµεσα σε δυο ή περισσότερα άτοµα που έχουν σύνδεση στο 
διαδίκτυο. Τα µηνύµατα µπορούν να περιέχουν πληροφορίες σε διάφορες µορφές. 
Μια ηλεκτρονική επιστολή µπορεί να περιλαµβάνει, εκτός από κείµενο, εικόνες, 
ήχους, κινούµενες εικόνες, video, µια εφαρµογή, µέσα στο µήνυµά σας ή ως 
επισυναπτόµενα αρχεία. Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αναπτύχθηκε 
µαζικά,  τα τελευταία χρόνια, η χρήση των λεγόµενων λιστών αλληλογραφίας  
(mailing lists). Η δηµιουργία οµάδων συνδροµητών µε κοινά ενδιαφέροντα 
επιτρέπει την από κοινού πρόσβαση σε ένα µήνυµα που στέλνεται σε κάθε µέλος της 
αντίστοιχης οµάδας. Οι λίστες αυτές αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιµες για 
ανταλλαγές µηνυµάτων µεταξύ δασκάλων, καθηγητών, επιστηµόνων και ερευνητών.  
Το Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο υποστηρίζει επιπλέον βοηθητικές λειτουργίες όπως :  

 Την κοινοποίηση αντιγράφου   

 Την ιδιωτική κοινοποίηση  

 Την προώθηση µηνύµατος 

 Την διαχείριση εισερχοµένων µηνυµάτων  

 Την αποθήκευση, ταξινόµηση και ανάκληση µηνυµάτων. 

Η φιλοσοφία λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου παρουσιάζει αρκετές 
οµοιότητες µε αυτή της λειτουργίας του κλασικού ταχυδροµείου. Κάθε χρήστης  του  
διαδικτύου µπορεί να αποκτήσει µια ηλεκτρονική διεύθυνση που αντιστοιχεί σε µια 
ηλεκτρονική «ταχυδροµική θυρίδα» που βρίσκεται έξω από τον υπολογιστή του όπου 
αποθηκεύονται όλα τα µηνύµατα που αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή. Με το 
κλασσικό ταχυδροµείο οι φίλοι σας ή οι συνάδελφοί σας µπορούν να σας στείλουν 
γράµµατα, µηνύµατα, επιστολές κ.α. τα οποία τοποθετούνται στην ταχυδροµική σας 

Τι είναι το 
Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο ; 

∆υνατότητες του 
Ηλεκτρονικού 
Ταχυδροµείου 

Λειτουργία του 
Ηλεκτρονικού 
Ταχυδροµείου 
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θυρίδα και εσείς µπορείτε τα παραλάβετε από εκεί όταν  βρείτε τον κατάλληλο χρόνο. 
Παρόµοια διαδικασία ακολουθείται και µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε τη 
διαφορά ότι στη θέση της προσωπικής φυσικής ταχυδροµικής θυρίδας υπάρχει µια 
ηλεκτρονική «ταχυδροµική θυρίδα» που βρίσκεται σε κάποιο υπολογιστή του 
παροχέα που είναι υπεύθυνος για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (mail server). Όταν 
θέλετε να διαβάσετε την αλληλογραφία σας συνδέεστε µε την  ηλεκτρονική 
«ταχυδροµική θυρίδα» σας και τα νέα µηνύµατα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας.  

 

Για να µπορέσετε να παραλάβετε και να διαβάσετε τα µηνύµατα σας από την 
ηλεκτρονική «ταχυδροµική θυρίδα» ή για να στείλετε κάποιο µήνυµα, θα πρέπει:  

 Να έχετε πρόσβαση σε έναν υπολογιστή, συνδεδεµένο στο διαδίκτυο.  

 Είτε να έχετε κάνει εγγραφή σε µια web-υπηρεσία για ηλεκτρονική 
αλληλογραφία (hotmail, yahoo, msn ή πανεπιστηµιακή duth, auth κ.α.), 
είτε να έχετε αποκτήσει ένα λογαριασµό e-mail από έναν παροχέα 
υπηρεσιών διαδικτύου (otenet, forthnet, hellas on line. κ.α.) και  

 Να έχετε εγκατεστηµένο κάποιο από τα Προγράµµατα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 

Το Πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι το λογισµικό εκείνο που σας 
επιτρέπει να συντάσσετε, αποστέλλετε, λαµβάνετε  και γενικά να διαχειρίζεστε τα 
µηνύµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Υπάρχουν δυο τύποι λογισµικού 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το λογισµικό που βρίσκεται εγκατεστηµένο στον 
υπολογιστή σας (Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Eudora,  
Netscape Messenger κ.α.), και αυτό που εκτελείται µακριά από τον υπολογιστή σας 
µε τη βοήθεια του διαδικτύου (Web mail).  

Κάθε χρήστης έχει µια ηλεκτρονική διεύθυνση που αποτελείται από δυο συνθετικά τα 
οποία χωρίζονται µε τον ειδικό χαραχτήρα @. Το πρώτο συνθετικό δηλώνει το 
όνοµα χρήστη (user name) του αποστολέα/παραλήπτη και το δεύτερο το όνοµα της 
περιοχής (domain) που βρίσκεται η ηλεκτρονική «ταχυδροµική θυρίδα» . 

 

 

asiskos@phyed.duth.gr 

 

 

 

Τι χρειάζεται για να 
λειτουργήσει το 
Ηλεκτρονικό 
Ταχυδροµείο;  

Όνοµα Χρήστη Όνοµα Περιοχής 

Τµήµα Πανεπιστήµιο
Χώρα 
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Την πρώτη φορά που θα ξεκινήσετε το πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  
(Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Eudora,  Netscape Messenger 
κ.α.), που έχετε εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε 
τα στοιχεία του λογαριασµού σας (User Name, Password, POP Server, SMTP 
Server κ.λ.π.) τα οποία µπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο που σας διέθεσε ο παροχέας 
υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) µε τον οποίο έχετε συµβληθεί (εικόνα 1).  Αφού 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων σας δηµιουργείται ο 
λογαριασµός σας email (email account) και το πρόγραµµα είναι έτοιµο να τον 
διαχειριστεί.  

 
Εικόνα 1 : Οδηγός δηµιουργίας  λογαριασµού e- mail 

Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε µια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
παγκόσµιου πληροφοριακού ιστού (Web-mail), θα πρέπει, αφού την επιλέξετε, να 
επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της και να κάνετε εγγραφή σε αυτή.  

 
Εικόνα 2 : Η σελίδα δηµιουργίας νέου λογαριασµού στο Yahoo 

Χρήση του 
Ηλεκτρονικού 
Ταχυδροµείου 



Ν Ε Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ  Σ Τ Η  Φ Υ Σ Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Η  
Κ Α Ι  Τ Ο Ν  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο  

 5

Στο δικτυακό τόπο της εταιρείας επιλέγετε την ένδειξη που δηλώνει ότι είστε νέος 
χρήστης και θέλετε να εγγραφείτε για να δηµιουργήστε ένα νέο λογαριασµό  email. 
Θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε τους όρους παροχής υπηρεσιών και στη συνέχεια να 
καταχωρίσετε τα στοιχεία του λογαριασµού σας  (User name & password) καθώς και 
κάποια προσωπικά στοιχεία για τη δηµιουργία της δικής σας ταυτότητας χρήσης των 
υπηρεσιών (εικόνα 2).  Όταν τελειώσετε τη διαδικασία και δηµιουργήσετε το νέο 
λογαριασµό σας, θα είστε σε θέση να τον διαχειρίζεστε από οποιοδήποτε σηµείο του 
κόσµου µέσω ενός υπολογιστή που θα έχει σύνδεση µε το διαδίκτυο.  

Η υπηρεσία Web-mail σας δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης ενός λογαριασµού email  
µε τη χρήση µόνο του φυλλοµετρητή (browser) και διευκολύνει ιδιαίτερα τους 
χρήστες που βρίσκονται σε µετακίνηση και χρειάζονται πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο τους. Έχει γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλής διότι προσφέρεται δωρεάν και δίνει 
τη δυνατότητα ανάγνωσης και αποστολής µηνυµάτων µε ευκολία οπουδήποτε στον 
κόσµο. Τα κυριότερα µειονεκτήµατά της είναι ότι η αποστολή και λήψη µηνυµάτων 
απαιτεί περισσότερο χρόνο και ότι στις περιπτώσεις που προσφέρεται δωρεάν υπάρχει 
περιορισµός στο µέγεθος των επισυναπτόµενων αρχείων και στο µέγεθος της 
ηλεκτρονικής «ταχυδροµικής θυρίδας» µας. Ορισµένες όµως εταιρείες το τελευταίο 
διάστηµα τείνουν να εξαλείψουν και αυτό το µειονέκτηµα προσφέροντας δωρεάν 
µεγαλύτερο µέγεθος ηλεκτρονικής «ταχυδροµικής θυρίδας» (yahoo 250 mb & Gmail 
1GB)  και επισυναπτόµενων αρχείων (yahoo 10MB συνολικά). Επίσης προσφέρουν 
και άλλες υπηρεσίες όπως Ατζέντα, Ηµερολόγιο, Σηµειώσεις, καθώς και δωρεάν 
προστασία από ιούς και ανεπιθύµητη αλληλογραφία.   

Για να διαχειριστείτε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία θα πρέπει  να κάνετε διπλό 
κλικ στο εικονίδιο του αντίστοιχου προγράµµατος (π.χ. MS Outlook Express) ή να 
επισκεφτείτε την αρχική σελίδα στο διαδίκτυο της εταιρίας που σας προσφέρει δωρεάν 
το λογαριασµό. Για να κάνετε χρήση της υπηρεσίας  web mail θα πρέπει να 
πληκτρολογήσετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε κατά 
τη διαδικασία της εγγραφής σας. 

Για να δηµιουργήσετε ένα νέο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πρέπει να 
πατήστε στο πλήκτρο «δηµιουργία» ή  «νέο mail» ή «Σύνθεση νέου µηνύµατος». 

 
Εικόνα 3 : ∆ηµιουργία νέου µηνύµατος 

∆ηµιουργία νέου 
µηνύµατος  
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Θα εµφανιστεί το παράθυρο µε τον τίτλο «Νέο µήνυµα» ή η σελίδα σύνθεσης νέου 
µηνύµατος (εικόνα 4). Εδώ θα πρέπει να κάνετε τα επόµενα βήµατα : 

 Εισαγωγή της διεύθυνσης του παραλήπτη στο πεδίο «Προς» 

 Εισαγωγή της διεύθυνσης παραλήπτη  της κοινοποίησης στο πεδίο 
«Κοιν» 

 Πληκτρολόγηση του τίτλου του µηνύµατος στο πεδίο «Θέµα» 

 Πληκτρολόγηση του σώµατος µηνύµατος στην περιοχή του µηνύµατος 
και τέλος 

 Κλικ στο κουµπί «Αποστολή». 

 
Εικόνα 4 : Σύνθεση νέου µηνύµατος 

Τη στιγµή που πατάτε το πλήκτρο «Αποστολή» το µήνυµά σας µεταφέρεται στο 
φάκελο ¨εξερχόµενα» και αν είστε συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο, τότε φεύγει µε 
προορισµό τον ή τους παραλήπτες.  

Το ηλεκτρικό ταχυδροµείο σας δίνει τη δυνατότητα να επισυνάψετε αρχείο ή αρχεία 
στο µήνυµα που θα αποστείλετε. Για να επισυνάψτε ένα αρχείο πρέπει να πατήστε στο 
κουµπί µε το συνδετήρα «προσθήκη Συνηµµένων» ή «Επισύναψη». Στη συνέχεια, 
µέσα από το παράθυρο διαλόγου «Εισαγωγή συνηµµένου» ή τη σελίδα «προσθήκη 
συνηµµένων», εντοπίστε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε, επιλέξτε το και κάντε 
κλικ στο κουµπί «προσθήκη Συνηµµένων» ή «Επισύναψη» (εικόνα 5). Για να 
επισυνάψτε περισσότερα αρχεία, επαναλάβατε την ίδια διαδικασία. 

Επισύναψη 
Αρχείου  
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Εικόνα 5 : Επισύναψη αρχείων 

 

Για να συµπεριλάβετε εικόνα σε ένα µήνυµα (MS Outlook Express) θα πρέπει να : 

 κάνετε κλικ στο σηµείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την εικόνα.  

 Στο µενού «Εισαγωγή» επιλέξτε «Εικόνα» και στο παράθυρο διαλόγου   
στο πεδίο «Προέλευση εικόνας», πληκτρολογήστε τη διαδροµή του 
αρχείου εικόνας ή κάντε κλικ στο κουµπί «Αναζήτηση», για να το 
εντοπίσετε στο δίσκο σας.  

 Στα πεδία ∆ιάταξη και Απόσταση, καταχωρήστε τα στοιχεία που θέλετε 
για την εµφάνιση της εικόνας. 

 
Εικόνα 6 : παράθυρο διαλόγου εισαγωγής εικόνας 

Για να συµπεριλάβετε ήχο σε ένα µήνυµα (MS Outlook Express) θα πρέπει να : 

 κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σηµείο του παραθύρου µηνύµατος.  

 Στο µενού «Μορφή» επιλέξτε «Φόντο» µετά «Ήχος» και στο παράθυρο 
διαλόγου   στο πεδίο «Αρχείο», πληκτρολογήστε ή αναζητήστε το όνοµα 
του αρχείου που θέλετε να συµπεριλάβετε και  

Εισαγωγή εικόνας 
σε ηλεκτρονικό 
µήνυµα 

Εισαγωγή ήχου σε 
ηλεκτρονικό 
µήνυµα 



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 στο πεδίο «Ρύθµιση επαναλήψεων» διαλέξτε πόσες φορές θέλετε να γίνει 
αναπαραγωγή του ήχου (εικόνα 7). 

 
Εικόνα 7 : Παράθυρο διαλόγου εισαγωγής ήχου 

Για να στείλετε τα µηνύµατα που έχετε συνθέσει αλλά και για να παραλάβετε την 
εισερχόµενη αλληλογραφία σας θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί στο πλήκτρο 
«αποστολή & λήψη όλων»  (εικόνα 8). Το πρόγραµµα θα  συνδέσει τον υπολογιστή 
µε την ηλεκτρονική «ταχυδροµική θυρίδα» σας και  θα εκτελέσει τις εργασίες 
αποστολής και παραλαβής της αλληλογραφίας σας. 

 
Εικόνα 8 : Αποστολή και λήψη µηνυµάτων αλληλογραφίας 

Τα µηνύµατα που έρχονται στον υπολογιστή σας ή στον εξυπηρετητή της υπηρεσίας 
Web-mail, αποθηκεύονται στο φάκελο «εισερχόµενα». Για να διαβάσετε τα 
µηνύµατά σας πρέπει να επιλέξετε το φάκελο αυτό κάνοντας κλικ πάνω του. Τα 
µηνύµατα εµφανίζονται µε τη µορφή λίστας που περιέχει ένδειξη (συνδετήρας) αν 
υπάρχουν συνηµµένα αρχεία, το όνοµα του αποστολέα («από»), τον τίτλο του 
µηνύµατος («Θέµα») καθώς και την ηµεροµηνία και την ώρα παραλαβής του 
µηνύµατος. Στην λίστα αυτή φαίνονται µε έντονα γράµµατα τα µη αναγνωσµένα 
µηνύµατα (εικόνα 9). 

Για να διαβάσετε κάποιο µήνυµα, πρέπει να κάνετε κλικ στην αντίστοιχη γραµµή της 
λίστας (γίνεται µπλε δηλαδή ενεργή) και το µήνυµά σας θα εµφανιστεί στο κάτω 
µέρος του παραθύρου.  

Αποστολή και 
λήψη 
Αλληλογραφίας 

Ανάγνωση 
εισερχοµένων 
µηνυµάτων 
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Εικόνα 9 : Η λίστα µε τα µηνύµατα του φακέλου "Εισερχόµενα" του MS Outlook Express 

 Εάν το µήνυµά σας περιέχει και συνηµµένο αρχείο για να µπορέσετε να το διαβάσετε 
θα πρέπει, στο παράθυρο προεπισκόπησης του µηνύµατος, να κάνετε κλικ στο 
εικονίδιο του συνδετήρα, δεξιά στην κεφαλίδα του µηνύµατος. Στη λίστα που 
αναδύεται να κάντε κλικ στο όνοµα του αρχείου αν θέλετε να το διαβάσετε ή στο 
«αποθήκευση συνηµµένων» για να το αποθηκεύεστε πρώτα στον υπολογιστή σας και 
µετά να το διαβάσετε (εικόνα 10).  

 
Εικόνα 10 : διαδικασία ανάγνωσης συνηµµένου αρχείου 
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Για να απαντήσετε σε κάποιο µήνυµα θα πρέπει στη λίστα των µηνυµάτων να κάντε 
κλικ πάνω του και στη συνέχεια να πατήστε στο κουµπί «Απάντηση» στη γραµµή 
εργαλείων αν θέλετε να απαντήσετε µόνο στον συντάκτη του µηνύµατος. Αν θέλετε να 
απαντήσετε σε όλους τους πιθανούς παραλήπτες του µηνύµατος (π.χ. αν είστε µέλος 
µιας οµάδας συζήτησης ή λίστας αλληλογραφίας) θα πρέπει να επιλέξτε το κουµπί 
«Απάντηση σε όλους» (εικόνα 11).  Θα εµφανιστεί το παράθυρο για τη σύνθεση νέου 
µηνύµατος, έχοντας προσθέσει αυτόµατα τη διεύθυνση του αποστολέα του 
επιλεγµένου µηνύµατος (περίπτωση επιλογής «Απάντηση») καθώς επίσης και όλων 
εκείνων στους οποίους υπήρχε κοινοποίηση (περίπτωση επιλογής «Απάντησης σε 
όλους»).  Στην περιοχή του µηνύµατος θα υπάρχει το κείµενο στο οποίο θέλετε να 
απαντήσετε. 

 
Εικόνα 11 : Απάντηση , προώθηση, εκτύπωση και διαγραφή εισερχόµενου µηνύµατος 

Αν θέλετε να προωθήσετε κάποιο µήνυµα εκτελείτε τα ίδια βήµατα µε προηγούµενα 
αλλά τώρα επιλέγετε το κουµπί «Προώθηση» στη γραµµή εργαλείων (εικόνα 11). Στο 
παράθυρο προώθησης του µηνύµατος που ανοίγει (εικόνα 12), κάντε κλικ στο πεδίο 
«προς» και πληκτρολογήστε τη ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε παραλήπτη, 
διαχωρίζοντας τα ονόµατα µε κόµµατα ή ερωτηµατικά (;) 

 
Εικόνα 12 : Παράθυρο Προώθησης µηνύµατος 

Απάντηση 
εισερχόµενου 
µηνύµατος               

Προώθηση 
εισερχόµενου 
µηνύµατος   
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Αν έχετε οργανώσει το βιβλίο διευθύνσεων µπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στο κουµπί 
«προς» και να επιλέξτε τις διευθύνσεις των παραληπτών κάνοντας κλικ στα κουµπιά 
«Προς» ή «Κοιν» και «ιδιαίτ. Κοιν.» (εικόνα 13). Αφού επιλέξτε τους παραλήπτες 
πατήστε στο κουµπί «ΟΚ» και στο παράθυρο προώθησης πατήστε στο κουµπί 
«Αποστολή» για να προωθηθεί το µήνυµα στους παραλήπτες που επιλέξατε. 

 
Εικόνα 13 : Εισαγωγή παραληπτών από το βιβλίο διευθύνσεων 

 

Αν θέλετε να εκτυπώσετε το µήνυµα που λάβατε ή οποιοδήποτε άλλο µήνυµα ώστε να 
το έχετε και σε έντυπη µορφή θα πρέπει : 

 στη λίστα των µηνυµάτων να κάντε κλικ πάνω του (να το επιλέξτε) και  

 στη συνέχεια να πατήστε στο κουµπί «Εκτύπωση» στη γραµµή 
εργαλείων (εικόνα 11). 

Αν θέλετε να διαγράψτε το µήνυµα που λάβατε ή οποιοδήποτε άλλο µήνυµα θα 
πρέπει : 

 στη λίστα των µηνυµάτων (εισερχόµενα, εξερχόµενα, απεσταλµένα & 
πρόχειρα) να κάντε κλικ πάνω του (να το επιλέξτε),  

 στη συνέχεια να πατήστε στο κουµπί «∆ιαγραφή» στη γραµµή εργαλείων 
(εικόνα 11). Το µήνυµά σας µεταφέρετε στο φάκελο «∆ιαγραµµένα» και 

 για να το διαγράψτε οριστικά πρέπει να κάντε την ίδια διαδικασία και στο 
φάκελο «∆ιαγραµµένα». 

 

Εκτύπωση 
µηνύµατος 

∆ιαγραφή 
µηνύµατος 



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Για να δηµιουργήστε µια ψηφιακή υπογραφή που θα συνοδεύει την ηλεκτρονική  
αλληλογραφία σας θα πρέπει : 

 στο µενού Εργαλεία να κάντε κλικ στο «Επιλογές» και στη συνέχεια να 
επιλέξτε την καρτέλα Υπογραφές.  

 στην καρτέλα Υπογραφές να κάντε κλικ στο κουµπί «∆ηµιουργία» και  

 στη συνέχεια να πληκτρολογήστε ένα κείµενο στο πλαίσιο «Επεξεργασία 
υπογραφής» ή να κάντε κλικ στην επιλογή «Αρχείο» για  να αναζητήσετε 
το αρχείο κειµένου που θέλετε να χρησιµοποιήσετε ως υπογραφή.  

 Μπορείτε να δηµιουργήστε και άλλες υπογραφές επαναλαµβάνοντας το 
προηγούµενο βήµα 3.  

 Εάν θέλετε την εισαγωγή της υπογραφής σας σε όλα τα µηνύµατα θα 
πρέπει στην περιοχή «Ρυθµίσεις υπογραφής», να επιλέξτε το πλαίσιο 
ελέγχου «Προσθήκη υπογραφών σε όλα τα εξερχόµενα µηνύµατα».  

 Αφού τελειώστε µε τις επιλογές σας κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ και η 
υπογραφή σας θα συνοδεύει όλα τα µηνύµατα (εικόνα 14).  

 
Εικόνα 14 : Παράθυρο δηµιουργίας υπογραφών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

  

Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε µια από τις υπογραφές σας, σε κάποιο µεµονωµένο 
µήνυµα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου «Προσθήκη υπογραφών 
σε όλα τα εξερχόµενα µηνύµατα» και όταν συνθέτετε το µήνυµα, επιλέξτε από το 
µενού «Εισαγωγή» την εντολή «Υπογραφές» και κάντε κλικ στην υπογραφή που 
θέλετε να συνοδεύει το συγκεκριµένο µήνυµά σας. 

Εισαγωγή 
υπογραφής στην 
ηλεκτρονική 
αλληλογραφία 
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Όλα τα προγράµµατα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προσφέρουν την 
υπηρεσία οργάνωσης των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που χρησιµοποιείτε  για να 
στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας µηνύµατα. Η υπηρεσία αυτή είναι η αντίστοιχη µε την 
προσωπική σας ατζέντα και µπορείτε να καταχωρείτε και να αποθηκεύετε προσωπικά 
στοιχεία  για κάθε παραλήπτη των µηνυµάτων σας. Στην καρτέλα του κάθε 
παραλήπτη µπορείτε να αποθηκεύετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
αριθµούς τηλεφώνων και φαξ, ταχυδροµικές  διευθύνσεις, και προσωπικά στοιχεία, 
όπως γενέθλια, επετείους και µέλη της οικογένειας. Έτσι όταν θέλετε να στείλετε 
µήνυµα σε κάποιον δε χρειάζεται να θυµάστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του αφού 
µπορείτε να την επιλέξτε αντί να την πληκτρολογήσετε. Με την τρόπο αυτό  γλιτώνετε 
και τον κόπο της πληκτρολόγησης.  

 
Εικόνα 15 : Τµήµα της  οθόνης του Βιβλίου ∆ιευθύνσεων που προσφέρει το Hotmail 

Το µεγάλο όµως κέρδος από την υπηρεσία αυτή είναι ότι µπορείτε να δηµιουργήσετε 
οµάδες διευθύνσεων (οµάδες χρηστών), σχετικές µεταξύ τους (π.χ. Φίλοι, συγγενείς, 
συνάδελφοι, κ.α.)   και όταν θέλετε να στείλετε ένα µήνυµα σε όλα τα µέλη της 
οµάδας, επιλέγετε απλά το όνοµά της αντί να πληκτρολογήστε χωριστά τα στοιχεία 
του κάθε µέλους (εικόνα 15).  

 
Εικόνα 16 : Τµήµα της οθόνης του ηµερολογίου που προσφέρει το Yahoo 

 

Με το ηµερολόγιο µπορείτε να οργανώσετε το χρόνο σας, καταχωρώντας εργασίες, 
ραντεβού και σηµαντικά γεγονότα όπως κάνετε και στις κλασικές έντυπες ατζέντες. Η 

Βιβλίο 
∆ιευθύνσεων 
(Address Book ) 

Ηµερολόγιο 
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µεγάλη διαφορά τους είναι ότι σε αυτή την περίπτωση η υπηρεσία αναλαµβάνει να σας 
υπενθυµίσει για κάθε εγγραφή, σε χρόνο που έχετε καθορίσει εσείς, είτε 
παρουσιάζοντας κάποιο µήνυµα όταν εργάζεσθε στον υπολογιστή, είτε στέλνοντας 
µήνυµα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο ή στο κινητό σας τηλέφωνο (εικόνα 16). 
∆υστυχώς την υπηρεσία αυτή δεν την προσφέρουν ακόµη όλα τα προγράµµατα 
διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (π.χ. MS Outlook Express).  

Οι λίστες αλληλογραφίες είναι µια επέκταση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Μπορείτε να στείλετε ένα µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση µιας  
λίστας αλληλογραφίας και ένα αντίγραφο του µηνύµατος προωθείται σε κάθε µέλος 
της λίστας. Με τον ίδιο τρόπο εάν εγγραφείτε σε µια λίστα αλληλογραφίας µπορείτε 
να λαµβάνετε κάθε µήνυµα που στέλνετε από τα µέλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
της λίστας  

Οι λίστες αλληλογραφίες είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των 
«αποµονωµένων» καθηγητών Φυσικής Αγωγής. ∆ίνουν την δυνατότητα σύνδεσης και 
επικοινωνίας µε συναδέλφους µε κοινά προβλήµατα από όλο τον κόσµο. 
Συµµετέχοντας σε µια λίστα αλληλογραφίας για καθηγητές Φυσικής Αγωγής 
µπορείτε να συζητήστε και να µοιραστείτε ιδέες για τη βελτίωση της διδασκαλίας και 
του προγράµµατός σας. Ακόµη να µοιραστείτε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε 
στο περιβάλλον του σχολείου σας και να ζητήστε βοήθεια και προτεινόµενες λύσεις 
από τα µέλη της λίστας. Μια τέτοια σηµαντική λίστα αλληλογραφίας είναι η NASPE-
TALK  που διευθύνεται από τη National Association for Sport and Physical 
Education  και περιλαµβάνει περισσότερα από 5000 µέλη από όλο τον κόσµο. Για να 
κάνετε εγγραφή σε αυτή τη λίστα θα πρέπει να επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της  
http://www.lyris.sportime.com/  και να κάντε κλικ στο δεσµό naspe-talk (εικόνα 
17).  

 
Εικόνα 17 : Η αρχική σελίδα των λιστών αλληλογραφίας 

Στην επόµενη σελίδα κάντε κλικ στο δεσµό  Enter the naspe-talk list pages  και 
στη συνέχεια επιλέξτε το δεσµό  Join naspe-talk  στην αρχική σελίδα της λίστας 
αλληλογραφίας (εικόνα 18). 

 

 

Λίστες 
Αλληλογραφίας 
(mailing list – 
Listservs)  
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Εικόνα 18 : Αρχική σελίδα της λίστας αλληλογραφίας 

Στην τελευταία σελίδα πρέπει να καταχωρίσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και 
προσωπικά σας στοιχεία. Στο πεδίο Status πρέπει να επιλέξτε να λαµβάνετε κάθε 
µέρα ένα συγκεντρωτικό µήνυµα µε όλες τις προσθήκες µηνυµάτων των µελών (εικόνα 
19). Αφού τελειώσετε, πατήστε στο κουµπί Save και απαντήστε στο µήνυµα 
επιβεβαίωσης που στάλθηκε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση από τη λίστα 
αλληλογραφίας για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας. 

 
Εικόνα 19 : Η φόρµα καταχώρησης των στοιχείων σας για την εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας naspe-talk 
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Οι οµάδες συζητήσεων (Newsgroup ή Usenet) είναι ηλεκτρονικά δελτία 
µηνυµάτων που στέλνει ένας χρήστης, για να τα δουν όλοι οι άλλοι χρήστες που 
συµµετέχουν στη συζήτηση ενός θέµατος. Όταν στέλνετε ένα µήνυµα σε µια οµάδα 
συζήτησης καθένας που επισκέπτεται την οµάδα συζήτησης µπορεί να το διαβάσει και 
να απαντήσει σε αυτό εάν το επιθυµεί. Υπάρχουν χιλιάδες οµάδες συζητήσεων, σε 
κάθε µια από τις οποίες συζητείται ένα διαφορετικό θέµα. Για να µπορέσετε  να 
εντοπίσετε πιο εύκολα αυτή που σας ενδιαφέρει, είναι θεµατικά ταξινοµηµένες σε 
µεγάλες κατηγορίες.  Για να µπορέσετε να παρακολουθήσετε ή να συµµετέχετε στις 
συζητήσεις οποιασδήποτε οµάδας συζητήσεων θα πρέπει :  

 Να έχετε πρόσβαση σε έναν εξυπηρετητή συζητήσεων (news server)   

 και να έχετε εγκατεστηµένο ένα πρόγραµµα ανάγνωσης συζητήσεων (π.χ. 
MS Outlook Express) ή την ενσωµατωµένη έκδοση ανάγνωσης στο 
Netscape Navigator & Internet Explorer.   

Μια λίστα όλων των οµάδων συζήτησης µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
http://groups.google.com .  Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το MS Outlook Express 
για τη συµµετοχή σας σε οµάδες συζήτησης θα πρέπει πρώτα να κάνετε τις 
απαραίτητες ρυθµίσεις στο πρόγραµµα. Από το µενού, λοιπόν, «Εργαλεία» του MS 
Outlook Express κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασµοί» (εικόνα 20).  

 
Εικόνα 20 : Οι επιλογές του Μενού "Εργαλεία" 

Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται στην οθόνη σας , στην καρτέλα «Συζητήσεις» 
επιλέξτε «Προσθήκη» και «Συζητήσεις» (εικόνα 21). Ακολουθήσετε τα βήµατα του 
οδηγού, δηλώνοντας: Όνοµα Χρήστη, E-mail address αλλά και το ∆ιακοµιστή 
συζητήσεων (π.χ. news.otenet.gr, news.grnet.gr, news.ntua.gr, news.duth.gr κ.α.) που 
θέλετε να συνδεθείτε. Πατήσετε το κουµπί «Τέλος» για να τελειώσει η ρύθµιση του 
προγράµµατος και απαντήσετε «Ναι» στο παράθυρο διαλόγου, για να κατέβουν οι 
διαθέσιµες οµάδες συζήτησης που εξυπηρετεί ο server. Στη συνέχεια µπορείτε να 
επιλέξτε να εγγραφείτε σε κάποια ή σε κάποιες και να κάνετε εγγραφή σε αυτές. Από 
τη στιγµή που εγγραφείτε σε κάποια οµάδα µπορείτε να διαβάσετε τα µηνύµατα της 
οµάδας και να απαντήσετε σε αυτά αν το θελήσετε.  

Οµάδες συζήτησης  
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Εικόνα 21 : Το πλαίσιο διαλόγου "Λογαριασµοί Internet" 

Το Φόρουµ Συζητήσεων είναι µια εναλλακτική υπηρεσία των οµάδων συζήτησης  
(Newsgroup ή Usenet) που προσφέρεται µέσω του Παγκόσµιου Πληροφοριακού 
Ιστού. Σε ένα Φόρουµ υπάρχουν κατηγορίες θεµάτων συζήτησης όπου κάθε µέλος 
µπορεί να διαβάσει τα µηνύµατα που έχουν στείλει άλλα µέλη του Φόρουµ καθώς και 
να προσθέσει το δικό του µήνυµα στις σελίδες του. Κάνοντας χρήση αυτής της 
υπηρεσίας µπορείτε να:  

 συµµετέχετε  σε µια ή και περισσότερες συζητήσεις, 

 συµµετέχετε στη συζήτηση από τον τόπο σας και σε χρόνο που εσείς 
επιθυµείτε. 

  ανταλλάσσετε απόψεις σε θέµατα που έχουν τεθεί από άλλους ή να 
ανοίγετε θέµατα που σας ενδιαφέρουν προς συζήτηση 

 να παραµείνετε «θεατές» σε µια συζήτηση, χωρίς να είναι απαραίτητο να 
συµµετέχετε ενεργά σε αυτήν. 

Για να συµµετέχετε σε ένα Φόρουµ συζητήσεων θα πρέπει να επισκεφτείτε το 
δικτυακό του τόπο και να κάνετε εγγραφή σε αυτό. Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο 
έχει οργανώσει ένα περιβάλλον συζητήσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα όπου 
µπορείτε να επιλέξτε, κάνοντας κλικ πάνω του, ένα θέµα συζήτησης που σας 
ενδιαφέρει και να συµµετέχετε ή απλά να παρακολουθείτε τη συζήτηση (εικόνα 22). 

 
Εικόνα 22 : Το Φόρουµ Συζητήσεων του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου 

Φόρουµ 
Συζητήσεων    
(Web Discussion 
Groups)   
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∆ραστηριότητες 
∆ηµιουργία οµάδας χρηστών 
 
∆ηµιουργήστε  στο βιβλίο διευθύνσεων του MS Outlook Express µια οµάδα 
συµφοιτητών του τµήµατος σας, στους οποίους θέλετε να στέλνετε ταυτόχρονα 
µηνύµατα. Συνθέστε ένα µήνυµα και  στείλτε το σε όλα τα µέλη της οµάδας. 
 
Απάντηση 
 

 Ξεκινήστε το Outlook Express και κάντε κλικ στο κουµπί «∆ιευθύνσεις» 
της γραµµής εργαλείων, για να ανοίξετε το βιβλίο των διευθύνσεων.  

 Κάντε κλικ στο κουµπί «∆ηµιουργία» και στον πίνακα που εµφανίζεται 
κάντε κλικ στην επιλογή «Νέα οµάδα». 

 στο παράθυρο διαλόγου «Ιδιότητες» (εικόνα 23) που εµφανίζεται, 
πληκτρολογήστε  στο πεδίο «Όνοµα οµάδας», το όνοµα της οµάδας 
χρηστών που θα δηµιουργήσετε (π.χ. Συµφοιτητές) .  

 
Εικόνα 23 : Το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες" 

Στη συνέχεια µπορείτε να προσθέσετε τα µέλη της οµάδας µε δύο τρόπους : 

1. ένα έχετε ήδη αποθηκεµένες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  των 
συµφοιτητών σας στο βιβλίο διευθύνσεων,  κάντε κλικ στο κουµπί 
«Επιλογή µελών» και στο νέο παράθυρο «Επιλογή µελών οµάδας» 
που θα εµφανισθεί, επιλέξτε τα µέλη της οµάδας, κρατώντας 
πατηµένο το πλήκτρο «Ctrl» και κάνοντας κλικ σε κάθε µέλος που 
θέλετε να προσθέσετε στην οµάδα σας.  Αφού ολοκληρώσετε την 
επιλογή των µελών της οµάδας, κάντε κλικ στο κουµπί «Επιλογή» 
και αυτόµατα όλα τα µέλη που επιλέξατε θα περάσουν στο δεξιό 
µέρος του παραθύρου στο πεδίο «Μέλη». Κάντε κλικ στο κουµπί 
«ΟΚ» και στο παράθυρο διαλόγου που επιστρέφετε,. η οµάδα σας 
εµφανίζεται µε τα µέλη που επιλέξατε. 

1η δραστηριότητα 
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2. εάν δεν έχετε αποθηκεµένες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  των 
συµφοιτητών σας στο βιβλίο διευθύνσεων, κάντε κλικ στο κουµπί 
«Νέα επαφή». Στο παράθυρο «Ιδιότητες» νέας επαφής που 
εµφανίζεται πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε και 
πατήστε στο τέλος το κουµπί «ΟΚ» (εικόνα 24). Επαναλάβετε την 
ίδια διαδικασία για να προσθέσετε όλους τους συµφοιτητές σας.  

 
Εικόνα 24 : Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες" νέας επαφής 

 

Τέλος συνθέστε ένα µήνυµα και στείλτε το στα µέλη της οµάδας που 
δηµιουργήσατε νωρίτερα επιλέγοντας,  στο πεδίο «Προς», το όνοµα της 
οµάδας στην καρτέλα επιλογής παραληπτών . 

 

∆ηµιουργία λογαριασµού web-mail 
 

Μπείτε στην ιστοσελίδα της  ελληνικής υπηρεσίας Yahoo στο Internet 
(www.yahoo.gr) και εγγραφείτε για τη δηµιουργία και απόκτηση δωρεάν 
λογαριασµού web-mail. Στη συνέχεια στείλτε ένα µήνυµα σε φίλο  σας, για να του 
ανακοινώσετε τη νέα σας ηλεκτρονική διεύθυνση.  
 

Επισύναψη αρχείου σε µήνυµα  

 

Γράψτε στο Word την εργασία που σας ανέθεσε ο καθηγητής σας και επισυνάψτε τη 
σε ηλεκτρονικό µήνυµα που θα στείλετε σε συµφοιτητή σας και θα ζητάτε τη γνώµη 
του και να διορθώσει πιθανά λάθη σας. 

2η δραστηριότητα
    

3η δραστηριότητα
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Λήψη και ανάγνωση αλληλογραφίας 

 

Ανοίξτε το πρόγραµµα διαχείρισης της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας για να 
παραλάβετε και να διαβάσετε το απαντητικό µήνυµα και το επισυναπτόµενο αρχείο 
του συµφοιτητή σας ως συνέχεια της προηγούµενης δραστηριότητας.  

 

Εγγραφή µέλους σε λίστα αλληλογραφίας  

 

Μπείτε στο δικτυακό τόπο  www.pecentral.com που αφορά θέµατα της Φυσικής 
Αγωγής. Κάντε κλικ στο σύνδεσµο «Newsletter» και ολοκληρώστε τη διαδικασία 
δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία σας, για να εγγραφείτε στη λίστα συνδροµητών της 
ηλεκτρονικής λίστας αλληλογραφίας του ενδιαφέροντος αυτού δικτυακού τόπου. 

 

 Τα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε σχέση µε τον 
παραδοσιακό τρόπο αλληλογραφίας. 

 Οφέλη της χρήσης των Τεχνολογιών Επικοινωνίας στη Φυσική 
Αγωγή και τον Αθλητισµό. 

 

Ανασκόπηση 
Ολοκληρώνοντας τη θεµατική ενότητα αυτή µάθατε καλύτερα να : 

 εξηγείτε τον όρο Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 

 περιγράφετε τις δυνατότητες του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου  

 δηµιουργείτε ένα νέο λογαριασµό Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου    

 χρησιµοποιείτε ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να 
συνθέτετε, να στέλνετε, να λαµβάνετε και να διαχειρίζεστε µηνύµατα του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

 επισυνάπτετε και να δέχεστε αρχεία µέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου.  

 δηµιουργείτε οµάδες χρηστών και να αποστέλλετε µηνύµατα σε αυτές 

 κάνετε εγγραφή σε µια λίστα αλληλογραφίας (mailing list). 

4η δραστηριότητα 

5η δραστηριότητα 

Θέµατα προς 
συζήτηση 
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 συµµετέχετε σε οµάδες συζήτησης και   

 συµµετέχετε σε ένα φόρουµ συζητήσεων. 

 

Ασκήσεις 
1. Τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο; 

2. Τι είναι λογαριασµός e-mail  ; 

3. Τι από τα παρακάτω περιλαµβάνει µια ηλεκτρονική διεύθυνση ; 

Το όνοµα του χρήστη και το όνοµα του Παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου.  

 Το όνοµα του χρήστη και το όνοµα του διαχειριστή δικτύου  

 Το όνοµα του διαχειριστή δικτύου και το όνοµα του Παροχέα υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

4. Τι πλεονεκτήµατα έχει ένας λογαριασµός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
µέσω του Παγκόσµιου πληροφοριακού ιστού (web-mail), σε σχέση µε 
έναν που προσφέρει κάποιος παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου (π.χ. 
otenet) ; 

5. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι πρόγραµµα αλληλογραφίας ; 

 Microsoft Outlook    

Microsoft Publisher  

Eudora 

Microsoft Outlook Express 

 

6. Τα επισυναπτόµενα αρχεία χαρακτηρίζονται στο MS Outlook Express 
από την ύπαρξη ένδειξης µε τη µορφή συνδετήρα ; 

 Σωστό  

 Λάθος  

 

7. Πως αποθηκεύουµε τα επισυναπτόµενα αρχεία ενός εισερχόµενου 
µηνύµατος ; 

 

Ερωτήσεις 



Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ  –  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Σ Ι Σ Κ Ο Σ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

8. Τα Newsgoup είναι :   

 Μηχανές αναζήτησης  

 Οµάδες συζητήσεων 

Επίκαιρες ειδήσεις 

Οµάδες Νέων Προγραµµάτων 
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