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� ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ � 

1. Τι είναι επεξεργαστής κειμένου; 

Επεξεργαστής κειμένου είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο μας επιτρέπει να δημιουργού-

με, αποθηκεύουμε, τροποποιούμε και εκτυπώνουμε σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία 

κειμένου. Επιπλέον οι σύγχρονοι επεξεργαστές κειμένου μας δίνουν τη δυνατότητα 

ενσωμάτωσης γραφικών, εικόνων, λογιστικών φύλλων, καθώς και επικοινωνίας με 

βάσεις δεδομένων.  

2. Αναφέρατε πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα επεξεργαστών κειμένου σε περιβάλ-

λον Dοs-Windows. 

Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η επεξεργασία κειμένου σε 

Windows είναι: 

� Ευκολία χρήσης 

� Ταχύτητα κατασκευής  

� Δυνατότητα πολλών και σύνθετων τύπων μορφοποίησης χαρακτήρων και παρα-

γράφων 

� Δυνατότητα σύνδεσης και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα προγράμματα, όπως 

Βάσεις Δεδομένων και λογιστικά φύλλα 

� Δυνατότητα ενσωμάτωσης σχεδίων και εικόνων υψηλής ανάλυσης 

� Χρησιμοποιώντας γραμματοσειρές True Type, η τελική εκτύπωση ταυτίζεται με 

το κείμενο όπως αυτό εμφανίζεται στην οθόνη 

Το βασικό μειονέκτημα των επεξεργαστών σε περιβάλλον Windows είναι ότι είναι πιο 

δύσκολοι στην εκμάθηση καθώς περιέχουν πληθώρα επιλογών και δυνατοτήτων και 

απαιτούν υπολογιστικά συστήματα υψηλών ταχυτήτων. 

3. Τι είναι μοντέλα (styles) και πρότυπα (templates); 

Στυλ κειμένου (style) είναι η ομαδοποίηση ενός συνόλου χαρακτηριστικών μορφο-

ποίησης και η αναφορά και χρήση του σε ένα τμήμα του εγγράφου με το όνομα του 

στυλ. Για παράδειγμα, συνήθως, τα χαρακτηριστικά του στυλ “Βασικό” είναι Times 

New Roman, 12pt, στοίχιση στα αριστερά, χωρίς εσοχές και μονό διάστιχο.  

Το στυλ, δηλαδή το σύνολο των χαρακτηριστικών που συνδυάζει, μπορεί με μια απλή 

επιλογή να εφαρμοστεί σε μια ή περισσότερες παραγράφους. Επίσης όταν αλλάζουμε 

το συνδυασμό των χαρακτηριστικών ενός συγκεκριμένου στυλ, αλλάζει αυτόματα η 

μορφοποίηση όλων των παραγράφων που το χρησιμοποιούν. 

Το πρότυπο είναι ένα κενό έγγραφο το οποίο περιέχει ρυθμίσεις τις οποίες μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα που βασίζονται σε αυτό. Η κατάληξη των ονομάτων 

τους είναι dot. Ένα πρότυπο μπορεί να αποθηκεύσει στερεότυπο κείμενο, προσαρμο-

σμένες γραμμές εργαλείων, μακροεντολές, πλήκτρα συντόμευσης, στυλ και καταχω-
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ρίσεις αυτόματου κειμένου. Ένας εύκολος τρόπος για να δημιουργηθεί ένα πρότυπο 

είναι με άνοιγμα ενός εγγράφου το οποίο περιέχει τα στοιχεία που θέλουμε να χρησι-

μοποιήσουμε ξανά και με αποθήκευσή του ως προτύπου. 

Το βασικό πρότυπο (normal) είναι ένα πρότυπο γενικής χρήσης για οποιονδήποτε τύ-

πο εγγράφου. Όταν εκκινούμε το Word ή δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο, το Word 

δημιουργεί ένα νέο κενό έγγραφο το οποίο βασίζεται στο βασικό πρότυπο. Μπορούμε 

να τροποποιήσουμε αυτό το πρότυπο για να αλλάξουμε την προεπιλεγμένη μορφοποί-

ηση εγγράφου ή τα περιεχόμενά του. 

4. Αναφέρατε πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα του Print Preview. 

Η προεπισκόπηση εκτύπωσης (print preview) επιτρέπει την εμφάνιση του κειμένου 

όπως αυτό θα εκτυπωθεί. Μπορούμε να εμφανίσουμε ταυτόχρονα, σε μικρότερο μέ-

γεθος, πολλές σελίδες. Επίσης μπορούμε να μεγεθύνουμε μια σελίδα για να δούμε 

όλες τις λεπτομέρειες της. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε τη διάταξη του εγγράφου και 

τη μορφή του πριν αυτό εκτυπωθεί, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη χρήση χαρτιού. 

Το βασικό μειονέκτημα αυτού του είδους προβολής είναι ότι δεν μπορούμε να κάνου-

με αλλαγές κατά την διάρκεια της. Θα πρέπει να τερματίσουμε την λειτουργία αυτή 

για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το έγγραφό μας και έπειτα να επιλέξουμε εκ 

νέου την προεπισκόπηση εκτύπωσης. 

5. Ποια είναι η τεχνική (τεχνολογία) εκείνη, η οποία μας δίνει την δυνατότητα να 

εισάγουμε διάφορα αντικείμενα από διάφορα προγράμματα σε περιβάλλον 

Windows; 

Η τεχνολογία OLE επιτρέπει στον χρήση να ενσωματώνει άλλες εφαρμογές των 

Windows στο δικό του πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μέσα από την εφαρμογή σε VB 

μπορεί να ανοίξει και να τροποποιήσει ένα κείμενο δημιουργημένο στο Microsoft 

Word, χρησιμοποιώντας τα γνωστά μενού επιλογών του Microsoft Word. 

Προϋπόθεση για να επιτευχθεί η συνεργασία μεταξύ της VB και άλλων εφαρμογών, 

είναι να υποστηρίζουν και οι άλλες εφαρμογές διαδικασίες OLE. Αυτές οι εφαρμογές 

μπορεί να είναι εργαλεία δημιουργίας γραφημάτων ή λογιστικών φύλλων, αναπαρα-

γωγής και/ή τροποποίησης αρχείων ήχου και εικόνας, κ.α. 

Όταν κάποιος δημιουργεί αντικείμενα τύπου OLE για να συμπεριλάβει δεδομένα άλ-

λων εφαρμογών, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δυο τρόπους. Είτε να συνδέσει (link) 

αυτά τα δεδομένα με την εξωτερική εφαρμογή είτε να τα ενσωματώσει (embed) στην 

εφαρμογή της Visual Basic. Τα αντικείμενα, τότε, αναφέρονται, αντίστοιχα, σαν 

linked ή embedded αντικείμενα. 

Στην περίπτωση της σύνδεσης των δεδομένων, αυτά αποθηκεύονται εξωτερικά, ενώ 

στην εφαρμογή της VB αποθηκεύεται απλά ο σύνδεσμος. Έτσι όταν τα δεδομένα αλ-

λάξουν εξωτερικά, από την εφαρμογή που τα δημιούργησε, γίνεται και αυτόματη ενη-

μέρωση στην εφαρμογή της VB. Στην περίπτωση των embedded αντικειμένων, τα 

δεδομένα περιέχονται στην εφαρμογή της VB και αποθηκεύονται εσωτερικά. 
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6. Μπορούμε να διαχειριστούμε / επεξεργαστούμε ένα αντικείμενο αφού το έχουμε 

εισάγει στο κείμενο; 

Αφού εισάγουμε ένα αντικείμενο στο έγγραφό μας, μπορούμε να το επεξεργαστούμε 

με την εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί. Με διπλό κλικ του ποντικιού ή δεξί κουμπί 

πάνω στο αντικείμενο και εκτέλεση της κατάλληλης επιλογής, ανοίγει η αντίστοιχη 

εφαρμογή. 

7. Μπορούμε να μετατρέψουμε ένα κείμενο σε πίνακα και πώς; 

Έχοντας επιλέξει ένα τμήμα κειμένου, εκτελούμε από το μενού την επιλογή “Πίνα-

κας/Μετατροπή κειμένου σε Πίνακα”. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας πίνα-

κας με όσες στήλες καθορίσουμε και τόσες γραμμές όσες οι παράγραφοι του επιλεγ-

μένου κειμένου. 

8. Τι είναι τα βοηθητικά προγράμματα και ποια είναι; 

Τα βοηθητικά προγράμματα που υπάρχουν στους επεξεργαστές κειμένου παρέχουν 

επιπλέον λειτουργίες στο δημιουργό του εγγράφου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι 

απαραίτητες για τη δημιουργία του εγγράφου, αλλά αυτοματοποιούν διαδικασίες που 

διαφορετικά θα έπρεπε να γίνουν από το χρήστη μετά τη δημιουργία του εγγράφου. 

Για παράδειγμα, ένα βοηθητικό πρόγραμμα είναι ο έλεγχος ορθογραφίας, που επιτρέ-

πει στον χρήστη τον αυτόματο έλεγχο ορθογραφίας. Άλλα βοηθητικά προγράμματα 

είναι ο θησαυρός (λεξικό συνωνύμων), ο αυτόματος συλλαβισμός, η αυτόματη σύνο-

ψη και η μετατροπή γλώσσας. 

9. Μπορούμε να δημιουργήσουμε πίνακα περιεχομένων και πώς; 

Από το μενού “Εισαγωγή/Ευρετήρια και πίνακες/Πίνακας Περιεχομένων” μπορούμε 

να δημιουργήσουμε πίνακα περιεχομένων ενός εγγράφου. Βασική προϋπόθεση είναι η 

ύπαρξη τίτλων κεφαλαίων (στυλ επικεφαλίδας) και υποενοτήτων. 

10. Αναφέρατε διαφορές μεταξύ επεξεργαστή κειμένου & Επιτραπέζιας Τυπογραφί-

ας. 

Τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία 

χρόνια και έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών επιτραπέζιας τυπο-

γραφίας. Ωστόσο, η δεύτερη κατηγορία εφαρμογών είναι μονόδρομος όταν χρειαζό-

μαστε επαγγελματική στοιχειοθεσία και σελιδοποίηση, όταν η έξυπνη χρήση των 

γραφικών και του χρώματος είναι απαραίτητη ή όταν απαιτείται επαγγελματική εκτύ-

πωση. 

Γενικότερα, οι εφαρμογές επιτραπέζιας τυπογραφίας παρέχουν πλήρη έλεγχο και ε-

λευθερία στη δημιουργία εγγράφων, στη μορφοποίηση σε επίπεδο γραμμάτων και 

παραγράφων και στη διαχείριση των γραφικών και εικόνων ενός εγγράφου. 

Οι επιπλέον δυνατότητες των συστημάτων επιτραπέζιας τυπογραφίας είναι: 

� Κείμενο πολλαπλών στηλών, όπως σε εφημερίδα 
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� Εισαγωγή γραφικών και τοποθέτησή τους σε σελίδα 

� Κανονικοποίηση κλίμακας γραφικών (καθορισμός του μεγέθους τους και διευθέ-

τηση) 

� Προσκόλληση λεζάντων σε γραφικά 

� Κείμενο σε περίγραμμα γραφικών 

� Μορφοποίηση κειμένου σε διαφορετικές γραμματοσειρές  

� Καθορισμός χαρακτηριστικών χαρακτήρων και παραγράφων 

� Μορφοποίηση πινάκων 

� Τοποθέτηση κεφαλίδων, υποσέλιδων και αριθμών σελίδων  

� Αυτόματη δημιουργία πινάκων περιεχομένων, ευρετηρίων, καταλόγων εικόνων 

� Συνδυασμός πολλών αρχείων κειμένου σε ένα έγγραφο 

� Παράθεση πολλών εγγράφων σε ομάδα εκτύπωσης 

� Δημιουργία απλών γραφικών μέσα σε έγγραφο 

� Εφαρμογή σειρών, περιθωρίων και σκιάσεων σε κείμενο και σε γραφικά. Δη-

μιουργία και τοποθέτηση υποσημειώσεων και παραπομπών 

� Κατασκευή μαθηματικών εκφράσεων και άλλων ειδικών συμβόλων.  

Αν και οι περισσότερες από αυτές τις δυνατότητες υπάρχουν και στους απλούς επε-

ξεργαστές κειμένου, τα συστήματα επιτραπέζιας τυπογραφίας διαφέρουν στις λεπτο-

μέρειες, την ακρίβεια και γενικώς την επαγγελματική όψη και διάσταση των παραγό-

μενων εγγράφων. 




