
Άσκηση 2: Γράφοντας µε το Word 
Έχοντας αποκτήσει µια πρώτη εµπειρία από τους βασικούς χειρισµούς των Windows στην 
προηγούµενη άσκηση, µπορείτε σήµερα να ξεκινήσετε να γράφετε και να µορφοποιείτε 
κείµενα µε τη βοήθεια του κειµενογράφου Word. Σκοπός της σηµερινής άσκησης είναι η 
εξοικείωσή σας µε τις κυριότερες λειτουργίες του, που είναι και αυτές που θα χρειάζεστε 
συνήθως (Οι δυνατότητες του Word είναι πολύ µεγάλες για να µπορούµε να τις καλύψουµε 
επαρκώς σε 1, 2 ασκήσεις.).  
Προσοχή: Εντελώς ανάλογες λειτουργίες θα βρείτε και σε άλλα προγράµµατα του MS Office 
(π.χ. το Excel που θα µελετήσουµε σε επόµενες ασκήσεις).  
 

1. Στο Local Disk (C: ή D) δηµιουργείστε ένα φάκελο µε το όνοµα Neos_Fakelos και µέσα 

σ’αυτόν ένα έγγραφο του Word µε όνοµα MySecondDoc (µε κατάληξη .doc).  

2. Γράψτε σ’ αυτό τα παρακάτω (διαβάζοντάς τα παράλληλα),  προσπαθώντας να τα 

αναπαράγετε ακριβώς όπως έχουν (βρείτε εσείς ποια µεγέθη γραµµάτων και 

µορφοποιήσεις έχουν χρησιµοποιηθεί). Αποθηκεύετε (Save) στην πορεία, όχι µόνο στο 

τέλος!  

(Μην ξεχνάτε:  Πριν βγείτε από την αίθουσα, ΣΒΗΣΤΕ (και από το Recycle Bin) ό,τι 

δηµιουργήσατε σήµερα). 

 

Επεξεργαστής Κειµένου Microsoft Word 
Το παρόν κείµενο σκοπό έχει να σας εισάγει σε απλές αλλά χρήσιµες και συχνά 

εµφανιζόµενες κατά τη συγγραφή κειµένων λειτουργίες του Word. Όπως έχετε ήδη δει, η 

συγγραφή απλού κειµένου στο Wor είναι µια πολύ εύκολη εργασία. ∆εν έχετε παρά να 

πατάτε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα γράµµατα ή άλλα σύµβολα που θέλετε να γράψετε. 

∆εν χρειάζεται (και δεν πρέπει αν δεν υπάρχει λόγος) να πατάτε Enter όταν φτάνετε στο 

τέλος της γραµµής: Το Word αλλάζει γραµµή ΑΥΤΟΜΑΤΑ. Σιγά-σιγά θα συνηθίσετε να 

βρίσκετε εύκολα τα πλήκτρα που χρειάζεστε χωρίς να ψάχνετε. Το πληκτρολόγιο που έχετε 

µπροστά σας λέγεται τύπου Qwerty (γιατί άραγε;). Εδώ αλλάζουµε παράγραφο µε Enter και 

αφήνουµε κενή γραµµή µε δεύτερο Enter. 

 

Ας δούµε τι κουµπιά (εικονίδια) περιέχει η γραµµή εργαλείων: 

• Για δηµιουργία νέου εγγράφου, άνοιγµα υπάρχοντος, αποθήκευση 

• Εκτύπωση και προεπισκόπιση εκτύπωσης1 

• Zoom, Help, Style (Normal, κ.λπ.) 

                                                 
1 ∆οκιµάστε την προεπισκόπιση.  
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• Γραµµατοσειρά και µέγεθος 

• Εµφάνιση χαρακτήρων (Bold, Italic, Underlined) 

• Στοίχιση κειµένου: 

o Align left 

o Center 

o κ.λπ. 

• κι άλλα κουµπιά, όπως κι αυτά που µπορείτε εσείς να προσθέσετε (πώς;). 

Όλα τα κουµπιά αντιστοιχούν σε λειτουργίες που µπορείτε να τις βρείτε (λιγότερο σύντοµα) 

στο κύριο menu (File, Edit, κ.λπ.). Σ’αυτό πάτε και µε Alt+υπογραµµισµένο γράµµα, π.χ. 

Alt+F για File.  

 

Μπορείτε και να µεταφέρετε κείµενο (στο ίδιο ή άλλο έγγραφο), επιλέγοντάς το και στη 

συνέχεια χρησιµοποιώντας, π.χ., κατάλληλο συνδυασµό πλήκτρων:2 

Χρήσιµοι συνδυασµοί πλήκτρων 

Λειτουργία Συνδυασµός πλήκτρων 

Μεταφορά Ctrl+X (Cut) Ctrl+V (Paste) 

Αντιγραφή Ctrl+C (Copy) Ctrl+V (Paste) 

Ακύρωση τελευταίας πράξης Ctrl+Z (Undo) 

 

Προτιµάτε τους συνδυασµούς πλήκτρων γενικά, είναι πιο σύντοµος τρόπος. 

Χρήσιµοι συνδυασµοί πλήκτρων 

Λειτουργία Συνδυασµός πλήκτρων 

Αλλαγή γλώσσας Alt+Shift 

Bold Ctrl+B 

Italic Ctrl+I 

Underlined Ctrl+U 

Επιλογή ολόκληρου του κειµένου Ctrl+Α (Select All) 

 

Με Insert-> Object-> Microsoft Equation µπορείτε να εισάγετε, σε όποιο σηµείο του 

εγγράφου επιθυµείτε, µαθηµατικούς τύπους ή σύµβολα. Να µερικά παραδείγµατα από τη 

Στατιστική: 

Ο αριθµητικός µέσος όρος (arithmetic mean) N  αριθµών, Nxxx ,,, 21 K , ορίζεται ως 

                                                 
2 Στους πίνακες χρησιµοποιήθηκε Arial και Courier.  
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ενώ ο αρµονικός µέσος όρος (harmonic mean) ως  
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Η δειγµατική διακύµανση (sample variance) των αριθµών δίνεται από τον τύπο 
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21σ , είναι η δειγµατική 

τυπική απόκλιση (sample standard deviation). Αν )(xpx  είναι η συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας (σ.π.π.) της (µιγαδικής) τυχαίας µεταβλητής (random variable) x , τότε οι 

παρακάτω τύποι δίνουν τη µέση τιµή (expected value) και διακύµανση (variance) της x, 

αντίστοιχα: 
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Ο πίνακας αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) ενός (µιγαδικού) τυχαίου διανύσµατος 
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κοινού σ.π.π. των nxxx ,,, 21 K και ο εκθέτης Η δηλώνει συζυγή (Hermitian) ανάστροφο. 

 

 

 

 

 

 

 

Τµήµα Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής 
Επιστήµης 

 
Τµήµα ... 

 
Τµήµα ... 

Μπορείτε ακόµη και να σχεδιάσετε µε τη γραµµή σχεδιαστικών 
εργαλείων (στο κάτω µέρος της οθόνης) καθώς και να εισάγετε 

υπερσυνδέσεις (hyperlinks). 

www.unipi.gr 

www.unipi.gr/akad_tmhm/stat_asfal/stat_asfal_index.html 
 


