
Εισαγωγή

Ο	σκοπός	αυτού	του	βιβλίου	είναι	να	καλύψει	ένα	πλήθος	θεμάτων	που	ενδιαφέρουν	
τους	περισσότερους	χρήστες	υπολογιστών.		Καταβλήθηκε	ιδιαίτερη	προσπάθεια	να	
γραφθεί	σε	απλή	γλώσσα,	να	είναι	φιλικό	και	να	δείχνει	με	καθαρό	τρόπο	βηματικά	
τόσο	τις	απλές	εργασίες	που	μπορεί	να	θέλει	να	εκτελέσει	ένας	χρήστης	στον	υπο-
λογιστή	του	όσο	και	τις	πιο	προχωρημένες,	χωρίς	τεχνικές	ορολογίες	που	μπορεί	να	
μπερδέψουν	έναν	άπειρο	χρήστη.	Το	βιβλίο	αυτό	καθοδηγεί	και	βοηθά	πρακτικά	τον	
χρήστη	να	εξοικειωθεί	με	τον	υπολογιστή	του	και	να	τον	χρησιμοποιεί	όσο	πιο	απο-
τελεσματικά	γίνεται.
Τα		θέματα	που	καλύπτονται	είναι:

 ● Εισαγωγή	στην	πληροφορική	και	στους	υπολογιστές
 ● Τα	ελληνικά	Windows	10
 ● Το	ελληνικό	Office	2019/Microsoft	365	και	συγκεκριμένα	οι	εφαρμογές	Word,	Excel,	
PowerPoint,	Access	και	Outlook.

 ● Τα	δίκτυα	των	υπολογιστών	και	το	Internet,	μαζί	με	την	περιήγηση	στο	Web,	την	
ηλεκτρονική	αλληλογραφία	και	μία	εισαγωγή	στο	Microsoft	Teams.

Το	βιβλίο	καλύπτει	και	την	έκδοση	Office	2019	και	το	Microsoft	365.	Επειδή	το	Microsoft	
365	είναι	με	συνδρομή	και	ενημερώνεται	συνεχώς	με	νέες	λειτουργίες,	ενώ	το	Office	
2019	παραμένει	όπως	την	ημέρα	της	αγοράς	του	και	επειδή	οι	εικόνες	του	βιβλίου	έγι-
ναν	με	το	Microsoft	365,	πιθανώς	μερικές	εικόνες	να	μην	αντικατοπτρίζουν	την	εικόνα	
που	θα	βλέπετε	στον	υπολογιστή	σας		όταν	θα	διαβάζετε	αυτό	το	βιβλίο.	
Στην	Εισαγωγή	στο	Office,	εξηγούμε	τη	διαφορά	μεταξύ	Office	2019	και	Microsoft	365.

Σε Ποιους Απευθύνεται Αυτό το Βιβλίο
Αυτό	το	βιβλίο	απευθύνεται	στον	καθημερινό	χρήστη	υπολογιστών,	που	θέλει	 ένα	
βιβλίο	που	να	τον	βοηθά	να	γίνει	καλύτερος	χρήστης.	Αν	και	δεν	είναι	ένα	πολύπλοκο	
βιβλίο	που	εξετάζει	σε	βάθος	κάθε	θέμα,	σας	βοηθά	ωστόσο	να	μάθετε	και	προσφέρει	
το	υπόβαθρο	που	χρειάζεται	ένας	τυπικός	χρήστης	που	θέλει	να	προάγει	τις	γνώσεις	
του.	Επίσης,	απευθύνεται	στον	σπουδαστή	που	θέλει	να	μάθει	πιο	οργανωμένα	όσα	
αφορούν	τους	υπολογιστές	και	τη	χρήση	των	εφαρμογών	του	Office	και	στον	καθη-
γητή	που	θέλει	μία	βάση	για	να	διδάξει	τα	θέματά	του,	μαζί	με	σχετικές	ασκήσεις.
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Πώς Είναι Οργανωμένο το Βιβλίο
Το	βιβλίο	αυτό	είναι	οργανωμένο	σε	επτά	μέρη.	Το	πρώτο	μέρος	είναι	αφιερωμένο	
στους	υπολογιστές,	στην	ιστορία	τους	και	στα	μέρη	από	τα	οποία	αποτελείται	ένας	
υπολογιστής	και	πώς	λειτουργεί	ένας	υπολογιστής.	Το	δεύτερο	μέρος	είναι	αφιερω-
μένο	στα	Windows	10.	Τα	Windows	10	ήταν	η	τελευταία	έκδοση	των	Windows	όταν	
γραφόταν	αυτό	το	βιβλίο.	Η	Microsoft	με	αυτή	την	έκδοση	των	Windows,	συνεχίζει	
την	υποστήριξή	της	προς	τις	νέες	τεχνολογίες.	Τα	Windows	10	μπορούν	να	χρησιμο-
ποιηθούν	τόσο	από	μία	οθόνη	υπολογιστή	όσο	και	από	μία	οθόνη	αφής	μίας	ταμπλέ-
τας	ή	ενός	κινητού	τηλεφώνου.

Το	τρίτο	μέρος	ξεκινά	με	τις	εφαρμογές	του	Office,	με	πρώτο	το	Word,	και	συνεχίζει	με	
το	Excel,	την	Access	και	το	PowerPoint.	Έχει	γίνει	προσπάθεια	να	καλυφθούν	όχι	μόνο	
οι	απλές	λειτουργίες	αυτών	των	εφαρμογών	αλλά	και	κάποιες	πιο	προχωρημένες.	Σε	
ένα	βιβλίο	που	είναι	αφιερωμένο	σε	όλες	αυτές	τις	εφαρμογές	δεν	είναι	δυνατόν	να	
εμβαθύνουμε	στο	υλικό	μας,	αλλά	ωστόσο	θίγονται	και	πιο	προχωρημένα	θέματα.

Το	τελευταίο	μέρος	αφορά	τα	δίκτυα,	το	Internet	και	τις	τεχνολογίες	του.	Εδώ	μιλάμε	
εν	συντομία	για	τα	δίκτυα	υπολογιστών,	για	την	ιστορία	του	Internet	και	στη	συνέ-
χεια,	μιλάμε	για	την	περιήγηση	στο	Web	και	το	ηλεκτρονικό	ταχυδρομείο.	Συγκεκρι-
μένα,	το	ηλεκτρονικό	ταχυδρομείο	καλύπτει	τόσο	την	εφαρμογή	Αλληλογραφία	των	
Windows	10	όσο	και	το	Outlook	του	Office	2019/365.	Περιέχει	 επίσης	μία	σύντομη	
περιγραφή	στην	εφαρμογή	Microsoft	Teams,	που	προάγει	τη	συνεργασία	μεταξύ	ατό-
μων	σε	διαφορετικές	θέσεις.

Στις	περισσότερες	ενότητες	υπάρχουν	αρχεία	εργασίας,	που	μπορείτε	να	δημιουργεί-
τε	μόνοι	σας	με	την	καθοδήγηση	του	βιβλίου	ή	να	τα	κατεβάσετε	από	το	δικτυακό	
τόπο	του	βιβλίου	(δείτε	την	επόμενη	ενότητα	για	οδηγίες).	Τα	αρχεία	εργασίας	κάθε	
κεφαλαίου	περιλαμβάνουν	και	την	ολοκληρωμένη	έκδοση	της	άσκησης	για	αυτό	το	
κεφάλαιο	(για	παράδειγμα,	η	ΑΣΚΗΣΗ	1	είναι	η	άσκηση	με	την	οποία	θα	δουλέψετε	
ενώ	η	ΑΣΚΗΣΗ	1	ΤΕΛΙΚΟ	είναι	η	άσκηση	στην	τελική	της	μορφή,	αν	γίνουν	οι	εργασίες	
που	αναφέρονται	στο	συγκεκριμένο	κεφάλαιο).	Στο		τέλος	των	κεφαλαίων	υπάρχουν	
ασκήσεις	που	σας	βοηθούν	να	ελέγχετε	τις	γνώσεις	σας.	

Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο
Αυτό	το	βιβλίο	χρησιμοποιεί	διάφορες	συμβάσεις	για	να	σας	βοηθήσει	να	διδαχτείτε	
τα	θέματά	του	πιο	αποτελεσματικά.	Εδώ	δίνουμε	μία	σύνοψη	αυτών	των	συμβάσεων:

Πλήκτρα συντόμευσης 
Όταν	πρέπει	να	πατήσετε	ένα	συνδυασμό	πλήκτρων,	αυτό	αναφέρεται	βάζοντας	το	
πρώτο	πλήκτρο	με	ένα	συν	(+)	και	μετά	το	πλήκτρο	που	πρέπει	να	πατηθεί	μαζί.	Για	
παράδειγμα,	η	συντόμευση		Ctrl+C,	σημαίνει	ότι	πρέπει	να	πατήσετε	και	να	κρατήσε-
τε	πατημένο	το	πρώτο	πλήκτρο	(Ctrl)	και	μετά	να	πατήσετε	το	δεύτερο	πλήκτρο	(C)	
πριν	ελευθερώσετε	και	τα	δύο	πλήκτρα.	Ειδικά,	αν	το	ένα	πλήκτρο	είναι	το	πλήκτρο	
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των	Windows,	αυτό	αναφέρεται,	ως	  	+	Ζ,	αν,	για	παράδειγμα,	πρέπει	να	πατήσετε	
το	πλήκτρο	των	Windows	με	το	Ζ.
Επίσης,	σε	όλο	το	βιβλίο,	αντί	να	αναφερόμαστε	στο	Office	2019	και	το	Microsoft	365,	
τα	γράφουμε	μαζί	εν	συντομία	σαν	Office	2019/365.	
Το		βιβλίο	είναι	εμπλουτισμένο	με	διάφορα	ειδικά	στοιχεία	που	σας	δίνουν	διάφορα	
είδη	πληροφοριών,	όπως:

ΣΉΜΕΙΩΣΉ 
Οι σημειώσεις επισημαίνουν κάποια ειδική πληροφορία που αφορά το υλικό που 

διαβάζετε και ξεκαθαρίζουν ιδέες και διαδικασίες.

ΥΠΟΔΕΙΞΉ
Οι υποδείξεις σας υποδεικνύουν λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή συντο-

μεύσεις διαδικασιών. 

ΠΡΟΣΟΧΉ 
Η προσοχή σας προειδοποιεί για πιθανά προβλήματα. 

ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΕΞΑΣΚΉΣΉ

Στα	κεφάλαια	του	βιβλίου	υπάρχουν	ειδικές	ενότητες	που	επισημαίνονται	από	την	
επικεφαλίδα	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ.	Μία	πρακτική	εξάσκηση	μπαίνει	εμβόλιμα	σε	μία	
ενότητα	προκειμένου	να	δείξει	πρακτικά	πώς	μπορούν	να	εφαρμοστούν	αυτά	που	
αναφέρονται	στο	θέμα	της	ενότητας	και	συνήθως	παρουσιάζει	τη	λύση	μίας	πιο	προ-
χωρημένης	εφαρμογής.

Κατέβασμα Aρχείων 
Τα	αρχεία	που	μπορείτε	να	κατεβάσετε	από	το	Internet	είναι	τα	αρχεία	εργασίας,	οι	
λύσεις	των	ασκήσεων	και	πρόσθετα	κεφάλαια	που	δεν	συμπεριλήφθηκαν	στην	έντυ-
πη	έκδοση	του	βιβλίου.	Αυτά	τα	κεφάλαια	είτε	καλύπτουν	βασικές	γνώσεις	που	συνή-
θως	γνωρίζουν	οι	περισσότεροι	(για	παράδειγμα,	άνοιγμα	και	κλείσιμο	αρχείων)	είτε	
καλύπτουν	πιο	 εξειδικευμένα	θέματα.	Αυτά	είναι	κανονικά	κεφάλαια	και	 επισημαί-
νονται	μέσα	στο	βιβλίο	και	στα	περιεχόμενα	από	ένα	ειδικό	εικονίδιο	σύνδεσης	 .
Αν	χρειάζεστε	τις	γνώσεις	που	αφορούν	ένα	συγκεκριμένο	κεφάλαιο	που	είναι	στο	
Internet,	θα	πρέπει	να	το	κατεβάσετε	και	να	το	διαβάσετε	από	εκεί.	Επίσης,	θα	μπο-
ρείτε	να	βρίσκετε	νέες	ασκήσεις,	όπως	και	τις	λύσεις	τους.



Εισαγωγήxxiv

Για	να	κατεβάσετε	το	υλικό	που	συνοδεύει	το	βιβλίο,	πρέπει	να	πάτε	στο	δικτυακό	
τόπο	www.disigma.gr	και	να	βρείτε	το	συγκεκριμένο	βιβλίο	ή	να	πάτε	κατευθείαν	στη	
σελίδα	https://www.disigma.gr/7in1-microsoft365.html.
Αφού	κατεβάσετε	τα	αρχεία,	θα	πρέπει	να	τα	αποσυμπιέσετε	(είναι	σε	συμπιεσμένη	
μορφή	7-zip)	σε	 ένα	φάκελο	του	υπολογιστή	σας.	 Το	7-zip	 είναι	 ένα	δωρεάν	πρό-
γραμμα	ανοικτού	κώδικα	συμπίεσης-αποσυμπίεσης	αρχείων.	Αν	δεν	διαθέτετε	το	7z,	
μπορείτε	να	το	κατεβάσετε	από	τη	διεύθυνση	https://www.7-zip.org/	και	να	το	εγκα-
ταστήσετε	αφού	επιλέξετε	το	είδος	του	υπολογιστή	που	έχετε	(32-bit	ή	64-bit).

ΣΉΜΕΙΩΣΉ 
Αν δεν ξέρετε τι είδους υπολογιστή έχετε, μπορείτε να καθοδηγείτε από την ενό-

τητα 2.4 Σύστημα,  που βρίσκεται στο τμήμα των Windows 10.

Αφού	κατεβάσετε	και	εγκαταστήσετε	το	7-zip,	μπορείτε	μετά	να	το	χρησιμοποιείτε	
για	να	συμπιέζετε	και	να	αποσυμπιέζετε	αρχεία.	Στη	συγκεκριμένη	περίπτωση,	όταν	
κατεβάσετε	το	συμπιεσμένο	αρχείο	με	το	υλικό	των	κεφαλαίων,	αποθηκεύστε	το	στον	
φάκελο	στον	οποίο	θέλετε	να	γίνει	η	αποσυμπίεση.	 	Όταν	γίνει	η	αποσυμπίεση,	θα	
σχηματισθεί	η	εξής	δομή,	κάτω	από	τον	φάκελο	στον	οποίο	βρίσκεστε:

Κάτω	από	την	επικεφαλίδα	ΑΡΧΕΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ,	υπάρχουν	οι	υποφάκελοι	με	τα	μέρη	
του	βιβλίου	που	έχουν	αρχεία	εργασίας	και	πρόσθετα	κεφάλαια.	Έτσι,	υπάρχουν	6	
υποφάκελοι	(Access,	Excel,	 Internet,	PowerPoint,	Windows,	Word).	Κάθε	τμήμα	χωρί-
ζεται	σε	υποφακέλους	με	τα		κεφάλαια	που	περιέχουν	αρχεία	εργασίας	ή	πρόσθετα	
κεφάλαια	ή	και	τα	δύο,	ως	εξής:
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Κάνοντας	 αυτή	 τη	 διαδικασία,	 θα	 έχετε	 διαθέσιμα	 στον	 υπολογιστή	 σας	 όλα	 τα	
αρχεία	εργασίας	και	πρόσθετα	κεφάλαια.	Έτσι,	σε	κάθε	φάκελο	κεφαλαίου	θα	βρείτε	
τα	αρχεία	εργασίας	του	συγκεκριμένου	φακέλου.	Επίσης,	αν	υπάρχει	πρόσθετη	ύλη	
σε	αυτό	το	κεφάλαιο	(όπως	υποδεικνύεται	μέσα	στο	βιβλίο	από	το	ειδικό	σύμβολο,	
όπως	εξηγήσαμε	παραπάνω),	θα	εμφανίζεται	σε	μορφή	pdf	με	το	όνομα	της	ενότη-
τας.	Για	παράδειγμα,	αν	το	κεφάλαιο	3	περιέχει	τις	ενότητες	3.6	και	4.5	οι	οποίες	είναι	
στο	Internet,	στον	υποφάκελο	03	θα	περιέχονται	δύο		αρχεία	pdf	με	τα	ονόματα	των	
ενοτήτων.
Τα	αρχεία	εργασίας	μπορείτε	να	τα	δημιουργείτε	ενώ	παρακολουθείτε	τη	ροή	των	
μαθημάτων	ή	μπορείτε	να	τα	χρησιμοποιήσετε	όπως	είναι	για	να	προχωρήσετε	σε	
μία	συγκεκριμένη	ενότητα	που	σας	ενδιαφέρει.

Online Συνδέσεις
Μπορείτε	να	βρείτε	την	αρχική	σελίδα	του	βιβλίου	από	τη	διεύθυνση	www.disigma.gr 
επιλέγοντας	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ,	ΒΙΒΛΙΑ,	ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,	ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΤΏΝ.	Μπορείτε	να	ελέγχετε	αυτή	τη	διεύθυνση	για	νέες	ασκήσεις,	λύσεις	σε	θέμα-
τα	και	πιθανόν	διορθώσεις	ή	άλλες	ανακοινώσεις.	Θα	χαρούμε	αν	πάρουμε	τις	παρα-
τηρήσεις	ή	τα	σχόλιά	σας	στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	info@disigma.gr.
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ  
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 ` Κατηγορίες Λογισμικού
 ` Λειτουργικά Συστήματα
 ` Λογισμικό Ανάπτυξης
 ` Βοηθητικό Λογισμικό
 ` Λογισμικό Εφαρμογών

Το υλικό ενός υπολογιστή δεν είναι ικανό να φέρει 
εις πέρας κάποια εργασία από μόνο του, αλλά είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη ενός προγράμματος ή λογι-
σμικού για να εκτελεσθούν οι διάφορες εργασίες που 
θέλει ένας χρήστης. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνο-
λο από εντολές που λέει στο υλικό του υπολογιστή τι 
πρέπει να κάνει και πώς να το κάνει. Υπάρχουν δια-
φόρων ειδών προγράμματα και καθένα έχει έναν 
ειδικό σκοπό. Υπάρχουν τα λειτουργικά συστήματα, 
τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου ή εικόνων, 
τα προγράμματα περιήγησης στο Internet ή τα προ-
γράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τα λογιστι-
κά φύλλα, και πάρα πολλά άλλα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Μερικές φορές, τα προγράμματα τα αναφέ-

ρουμε και σαν εφαρμογές.

3.1 Κατηγορίες Λογισμικού
Το λογισμικό θα μπορούσε γενικά να χωριστεί στις 
εξής υποκατηγορίες:

 ● Λογισμικό συστημάτων (λειτουργικά συστήματα)
 ● Λογισμικό ανάπτυξης (γλώσσες προγραμματι-
σμού)

 ● Βοηθητικό λογισμικό (διάφορα utilities που εκτε-
λούν κάποιες χρήσιμες εργασίες)

 ● Λογισμικό εφαρμογών (όπως το MS Office, ERP 
κ.λπ.)

Στη συνέχεια, θα κάνουμε μία αναφορά σε αυτές τις 
υποκατηγορίες, ξεκινώντας με μία σύντομη επισκό-
πηση της πιο σημαντικής κατηγορίας, που είναι τα 
λειτουργικά συστήματα. 

Το Λογισμικό  
ενός Υπολογιστή
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3.1.1  Λειτουργικά Συστήματα
Ένας υπολογιστής (οποιοσδήποτε υπολογιστής, 
μικρός ή μεγάλος) αποτελείται από γρήγορα ηλε-
κτρονικά κυκλώματα, τα οποία όμως δεν θα είχαν 
καμία χρησιμότητα αν οι άνθρωποι δεν μπορού-
σαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Έτσι, την ώρα 
που ξεκινάει ένας υπολογιστής, φορτώνεται ταυτό-
χρονα ένα πρόγραμμα, που ονομάζεται λειτουργι-
κό σύστημα (operating system) και χάρη σ’ αυτό 
επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου 
και μηχανής. Μεταφράζει δηλαδή τις εντολές ενός 
ανθρώπου στη γλώσσα του υπολογιστή και αντί-
στροφα, μεταφράζει την απόκριση του υπολογιστή σε μορφή που να την καταλαβαί-
νουν οι άνθρωποι και επικοινωνεί επίσης με όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες 
στον υπολογιστή (όπως οθόνη, εκτυπωτή, ποντίκι, σκληρό δίσκο κ.λπ.). Από αυτά 
είναι προφανές ότι χωρίς το λειτουργικό σύστημα ένας υπολογιστής είναι άχρηστος.

3.1.1.1 Microsoft DOS & Windows
Στα ΙΒΜ συμβατά PC, το πρώτο λειτουργικό σύστημα 
ονομαζόταν DOS (Disk Operating System – λειτουργικό 
σύστημα δίσκου) και ξεκίνησε το 1981 με την έκδοση 
1 και συνεχίστηκε με τις επόμενες εκδόσεις 2, 3 κ.λπ. 
Δεν ήταν φιλικό σύστημα, γιατί ο χρήστης έπρεπε να 
θυμάται και να πληκτρολογεί "περίεργες" εντολές (λει-
τουργικό σύστημα βασισμένο σε χαρακτήρες).

Το 1992 εμφανίστηκε από τη Microsoft ένα πιο φιλικό λειτουργικό 
σύστημα που βοηθούσε τους χρήστες να επικοινωνούν με πιο απλό τρό-
πο με τον υπολογιστή τους, τα Windows 3.1 και 3.11 (με υποστήριξη 
δικτύου). Αυτό το λειτουργικό σύστημα εξακολουθούσε να βασίζεται στο 
MSDOS, απλώς το περιβάλλον του ήταν γραφικό (ο χρήστης μπορούσε 
να δείχνει και να κάνει κλικ αντί να πληκτρολογεί περίεργα ακρωνύμια).

Το 1993, η Microsoft παρουσίασε τα Windows ΝΤ, τα οποία ήταν ένα προχωρημέ-
νο λειτουργικό σύστημα για την εποχή εκείνη και είχαν ως στόχο την επαγγελματική 
χρήση τους από εταιρείες. Η βασική διαφορά με τα Windows 95 και 98 ήταν ότι δεν 
βασίζονταν στο MSDOS αλλά ήταν ένα καθαρά 32bit λειτουργικό σύστημα.
Αυτό το λειτουργικό σύστημα εξελίχθηκε και το 1995 εμφανίσθηκε πλέον σαν 
Windows 95. Παρόλο που το DOS υπήρχε στο παρασκή-
νιο, τα Windows 95 είχαν τον πλήρη έλεγχο του υπολογι-
στή. Το λειτουργικό σύστημα απαιτούσε τη χρήση τουλάχιστον 
ενός επεξεργαστή 386 και 4 ΜΒ RAM και άρχισε να προσφέρει 
δυνατότητες χρήσης πολυμέσων, δικτύωσης και σύνδεσης με 
το Internet.

λογισμικό

σκληρός δίσκος

οθόνη ποντίκι

πληκτρολόγιο

εκτυπωτής

λειτουργικό 

σύστημα
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ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ  
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 ` Μορφοποίηση Κελιών, 
Αριθμών, Κειμένου

 ` Μορφοποίηση Καρτελών
 ` Αυτόματη Μορφοποίηση
 ` Μορφοποίηση Υπό Όρους
 ` Εισαγωγή Γραφικών 

Στοιχείων και Εικόνων
 ` Μορφοποίηση Γραφικών

ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ` ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ` ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ
 ` ΛΙΣΤΕΣ
 ` ΛΙΣΤΕΣ ΤΕΛΙΚΟ 
 ` ΤΖΙΡΟΣ

Βασικά Στοιχεία 
Μορφοποίησης 
Φύλλων Εργασίας

Σε ένα λογιστικό φύλλο δεν είναι αρκετό να ξέρετε 
να κάνετε μόνο πράξεις, αλλά θα πρέπει επίσης να 
ξέρετε να μορφοποιείτε τα κελιά και τα δεδομένα 
σας, έτσι ώστε να μπορείτε να βελτιώνετε την οπτική 
εμφάνισή τους. Ένα ωραία μορφοποιημένο λογιστικό 
φύλλο έχει άλλη δυναμική. Είναι σημαντικό λοιπόν, 
να μάθετε πού βρίσκονται και πώς χρησιμοποιούνται  
οι διάφορες μορφοποιήσεις που προσφέρει το Excel, 
αλλά επίσης είναι σημαντικό να μάθετε  και τις αυτό-
ματες δυνατότητες μορφοποίησης που σας προσφέ-
ρει το ίδιο το Excel για μορφοποίηση. 
Αυτό το κεφάλαιο σας δείχνει τόσο στατικούς όσο 
και δυναμικούς τρόπους μορφοποίησης. Εκτός από 
τη στατική μορφοποίηση των δεδομένων, έχετε τη 
δυνατότητα να μορφοποιείτε τα δεδομένα σας ανά-
λογα και με τα περιεχόμενά τους, έτσι ώστε να μπο-
ρείτε να εντοπίζετε πιο εύκολα κάποιες εδικές τιμές ή 
τάσεις. Πολύ εύκολα λοιπόν, μπορείτε να κάνετε ένα  
απλό λογιστικό φύλλο να δείχνει σαν ένας επαγγελ-
ματικός πίνακας.

4.1  Μορφοποίηση Κελιών, 
Αριθμών, Κειμένου

Σε αυτή την ενότητα θα αναφέρουμε τις βασικές μορ-
φοποιήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στα κελιά 
ενός φύλλου. 

Για να μορφοποιήσετε κείμενο ή αριθμούς, κάντε 
τα εξής:

1. Ανοίξτε το βιβλίο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ από τα 
αρχεία εργασίας του μαθήματος. Έχει γίνει ήδη 
προσαρμογή του πλάτους των στηλών και του 
ύψους της πρώτης γραμμής.
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2. Επιλέξτε πρώτα το κελί ή τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε (για παρά-
δειγμα, επιλέξτε όλο το φύλλο για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά).

3. Πηγαίνετε στην καρτέλα Κεντρική. 
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στις ομάδες Γραμματοσειρά, Στοίχιση, Αριθ-

μός για να εφαρμόσετε τις μορφοποιήσεις σας. Εδώ, για παράδειγμα, επιλέξτε 
Γραμματοσειρά Tahoma, μέγεθος 11.

5. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Στυλ κελιών στην ομάδα Στυλ 
για να επιλέξετε από εκεί κάποιες μορφοποιήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Δεν θα αναφέρουμε εδώ όλες τις μορφοποιήσεις (όπως τα έντονα, πλάγια κ.λπ.) 

που θα σας τις αφήσουμε σαν άσκηση, αλλά θα αναφέρουμε μόνο συγκεκριμένες μορ-
φοποιήσεις του Excel.

6. Για να κεντράρετε την επικεφαλίδα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ως προς τα 
κελιά A1-F1, φωτίστε τα κελιά Α1 έως F1 και πατήστε το κουμπί Συγχώνευση 
και στοίχιση στο κέντρο στην ομάδα Στοίχιση. Αυτό το κουμπί συγχωνεύει 
πολλά κελιά και κεντράρει τα περιεχόμενα ενός κελιού ως προς αυτά τα κελιά. 
Τα κουμπιά της απλής στοίχισης, στοιχίζουν ως προς ένα κελί.

4
5
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Αν χρειαστείτε επιπλέον μορφοποιήσεις, πατήστε το πλαίσιο Εμφάνισης του 

παραθύρου διαλόγου που είναι στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Γραμματοσειρά, ή 
της ομάδας Στοίχιση, ή της ομάδας Αριθμός ώστε να ανοίξετε το αντίστοιχο παράθυρο 
διαλόγου και να επιλέξετε τις μορφοποιήσεις που θέλετε. Θα δούμε αυτές τις μορφο-
ποιήσεις σε λίγο.

7. Τώρα φωτίστε τους αριθμούς, μαζί με τα κελιά που θα περιέχουν τα αποτελέ-
σματα, δηλαδή τα κελιά Β3 έως F5 και πατήστε το κουμπί Στυλ διαχωριστι-
κού χιλιάδων/υποδιαστολής στην ομάδα Αριθμός. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Αν μετά τη μορφοποίηση, αντί για αριθμούς τα κελιά περιέχουν το σύμβολο #, 

τότε σημαίνει ότι η στήλη είναι στενή και δεν μπορεί να εμφανίσει τον αριθμό που περι-
έχει, οπότε θα πρέπει να πλατύνετε τις στήλες.

Αμέσως οι αριθμοί μορφοποιούνται με διαχωριστικό χιλιάδων και δύο δεκα-
δικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το μικρό κουμπί που εμφανίζεται κάτω δεξιά όταν επιλέγετε μία περιοχή κελιών 

σας παρέχει πρόσθετες μορφοποιήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το κουμπί Στυλ ποσοστού, μορφοποιεί τους αριθμούς σαν ποσοστό.
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