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Ομάδεσ Κορδζλασ 

Κάκε καρτζλα τθσ Κορδζλασ και κάκε ομάδα περιζχουν ζνα ςφνολο ςχετικϊν 

εντολϊν. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ ομάδα Ετικζτεσ περιζχει επιλογζσ για 

εφαρμογι, αλλαγι και αναηιτθςθ για ετικζτεσ ςθμειϊςεων. 

Σε αυτόν τον οδθγό 

Το Microsoft OneNote 2010 είναι πολφ διαφορετικό από το OneNote 2007. Για αυτό το λόγο ζχει δθμιουργθκεί αυτόσ ο οδθγόσ προκειμζνου να ελαχιςτοποιιςετε 

τθν καμπφλθ εκμάκθςθσ. Συνεχίςτε να διαβάηετε για να μάκετε τα βαςικά ςθμεία του νζου περιβάλλοντοσ εργαςίασ, να ανακαλφψετε τθ δωρεάν εκπαίδευςθ του 

OneNote 2010, να βρείτε δυνατότθτεσ όπωσ το παράκυρο εργαςιϊν "Πρότυπα" ι το παράκυρο διαλόγου "Επιλογζσ", να κατανοιςετε πϊσ να ανταλλάςςετε 

ςθμειϊςεισ με άτομα που δεν ζχουν ακόμα το OneNote 2010 και να μάκετε πϊσ να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςε δυνατότθτεσ για προχωρθμζνουσ. 

Γραμμι εργαλείων γριγορθσ πρόςβαςθσ 

Οι εντολζσ που παρουςιάηονται εδϊ είναι πάντα εμφανείσ. Μπορείτε να 

προςκζςετε τισ αγαπθμζνεσ ςασ εντολζσ ςε αυτι τθ γραμμι εργαλείων. 

Μθ αρχειοκετθμζνεσ 

ςθμειώςεισ 

Κάντε κλικ ςτο κουμπί ςτο κάτω μζροσ 

τθσ γραμμισ περιιγθςθσ για να 

ανοίξετε μια ειδικι ενότθτα με 

ςθμειϊςεισ, τισ οποίεσ ζχετε ςυλλζξει 

από άλλα προγράμματα. 

Προβολι Backstage 

Επιλζξτε τθν καρτζλα Αρχείο για 
να ειςαγάγετε μια προβολι 
Backstage, όπου μπορείτε να 
ανοίξετε, να δθμιουργιςετε, να 
μοιραςτείτε, να εκτυπϊςετε και 
ν α  δ ι α χ ε ι ρ ι ς τ ε ί τ ε  τ α 
ςθμειωματάριά ςασ. 

Για να πραγματοποιιςετε ζξοδο 
από τθν προβολι Backstage, 
επιλζξτε οποιαδιποτε καρτζλα 
τθσ Κορδζλασ. 

Καρτζλεσ Κορδζλασ βάςει περιεχομζνου 

Οριςμζνεσ καρτζλεσ εμφανίηονται ςτθν Κορδζλα, 

μόνο όταν τισ χρειάηεςτε. Για παράδειγμα, εάν 

ειςαγάγετε ι επιλζξετε ζναν πίνακα, κα δείτε 

Εργαλεία πίνακα, που περιλαμβάνουν μια επιπλζον 

καρτζλα τθσ Κορδζλασ που ονομάηεται Διάταξθ. 

Καρτζλεσ Κορδζλασ 

Επιλζξτε οποιαδιποτε καρτζλα τθσ 

Κορδζλασ για να εμφανίςετε τα κουμπιά και 

τισ εντολζσ τθσ. 

Δθμιουργία νζων 

ενοτιτων 

Κάντε κλικ ςτο κουμπί Νζα 

ενότθτα για τθν προςκικθ 

καρτελϊν νζων ενοτιτων ςτο 

τρζχον ςθμειωματάριο. 

Άμεςθ αναηιτθςθ 

Βρείτε πράγματα ςτισ ςθμειϊςεισ ςασ άμεςα 

ειςάγοντασ μια φράςθ ι μια λζξθ κλειδί ςτο πλαίςιο 

"Αναηιτθςθ". 

Εμφάνιςθ τθσ 

Κορδζλασ 

Όταν πραγματοποιείτε για 
πρϊτθ φορά εκκίνθςθ του 
OneNote 2010, θ Κορδζλα 
είναι κρυφι για τθ 
μεγιςτοποίθςθ του χϊρου 
λιψθσ ςθμειϊςεων. Κάντε 
κλικ ςε αυτό το εικονίδιο ι 
πιζςτε Ctrl+F1 για τθν 
εμφάνιςθ ι απόκρυψθ τθσ 
Κορδζλασ οποιαδιποτε 
ςτιγμι. 

© 2010 τθσ Microsoft Corporation. 

Με τθν επιφφλαξθ κάκε νόμιμου δικαιϊματοσ. 
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Πϊσ να ζχετε γριγορα αποτελζςματα με το 

OneNote 2010 

Εάν χρθςιμοποιείτε για καιρό το Microsoft OneNote, ςίγουρα κα ζχετε 
απορίεσ για το ποφ κα βρείτε τισ εντολζσ του OneNote 2007 και τα κουμπιά 
γραμμισ εργαλείων του OneNote 2010. 

Πολλοί δωρεάν πόροι είναι διακζςιμοι για να ςασ βοθκιςουν να μάκετε το 
OneNote 2010, όπωσ ςεμινάρια εκπαίδευςθσ και οδθγοί για μενοφ 
Κορδζλασ. Για να βρείτε αυτοφσ τουσ πόρουσ, κάντε κλικ ςτθν καρτζλα 
Αρχείο ςτο βαςικό παράκυρο του προγράμματοσ και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε 
τθ Βοικεια. Ζπειτα, ςτθν περιοχι Τποςτιριξθ, κάντε κλικ ςτθν επιλογι 
Γριγορα αποτελζςματα. 

Ποφ είναι τα μενοφ και οι γραμμζσ  

εργαλείων μου; 

Στο OneNote 2010, μια μεγάλθ ηϊνθ εκτείνεται ςτο επάνω μζροσ του 

βαςικοφ παρακφρου του προγράμματοσ. Αυτι είναι θ Κορδζλα και 

αντικακιςτά τα παλιά μενοφ και τισ γραμμζσ εργαλείων. Κάκε καρτζλα τθσ 

Κορδζλασ ζχει διαφορετικά κουμπιά και εντολζσ που είναι οργανωμζνα ςε 

ομάδεσ τθσ Κορδζλασ. 

Όταν ανοίγετε το OneNote 2010, εμφανίηεται θ καρτζλα τθσ Κορδζλασ 

Κεντρικι. Αυτι θ καρτζλα περιζχει πολλζσ από τισ πιο κοινζσ εντολζσ του 

OneNote. Για παράδειγμα, το πρϊτο πράγμα που κα δείτε ςτο αριςτερό 

μζροσ τθσ καρτζλασ είναι θ ομάδα Πρόχειρο, με τισ εντολζσ Επικόλλθςθ, 

Αποκοπι, και Αντιγραφι και, επίςθσ, Πινζλο μορφοποίθςθσ. 

Στθ διπλανι ομάδα Βαςικό κείμενο, κα βρείτε εντολζσ για να κάνετε το 

κείμενο ςε ζντονθ ι πλάγια γραφι, ενϊ ακολουκεί θ ομάδα τυλ με εντολζσ 

για γριγορθ εφαρμογι μορφοποίθςθσ κειμζνου ςε επικεφαλίδεσ και ςτο 

ςϊμα κειμζνου. 

Θ Κορδζλα προςαρμόηει τθν εμφάνιςι τθσ, ανάλογα με το μζγεκοσ και τθν 

ανάλυςθ τθσ οκόνθσ του υπολογιςτι. Σε μικρότερεσ οκόνεσ, οριςμζνεσ 

ομάδεσ τθσ Κορδζλασ ενδζχεται να εμφανίηουν μόνο το όνομα τθσ ομάδασ 

και όχι τισ εντολζσ τθσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, απλά κάντε κλικ ςτο μικρό 

βζλοσ που υπάρχει ςτο κουμπί τθσ ομάδασ για να αποκαλφψετε τισ εντολζσ. 

Στθν ιςτοςελίδα που ανοίγει, κάντε κλικ ςτισ ςυνδζςεισ των ςτοιχείων που 
ςασ ενδιαφζρουν. Συγκεκριμζνα, το αλλθλεπιδραςτικό μενοφ οδθγϊν 
Κορδζλασ ςασ εξοικονομεί πολφ χρόνο. Όταν κάνετε κλικ ςε οποιαδιποτε 
εντολι του OneNote 2007, ςασ δείχνει ποφ ακριβϊσ βρίςκεται θ εντολι ςτο 
OneNote 2010. 
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Για να... Επιλζξτε Και, ςτθ ςυνζχεια, κοιτάξτε ςε... 

Ανοίξετε, δθμιουργιςετε, χρθςιμοποιιςετε από κοινοφ, μετατρζψετε, 

εξαγάγετε, αποςτείλετε ι τυπϊςετε ςθμειϊςεισ 
 

Προβολι Backstage (κάντε κλικ ςτισ ςυνδζςεισ ςτθν αριςτερι 

πλευρά αυτισ τθσ προβολισ) 

Εφαρμόςετε μορφοποίθςθ ςτο κείμενο ι να εφαρμόςετε και να βρείτε 

ετικζτεσ ςθμειϊςεων 
 Βαςικό κείμενο, τυλ και Ετικζτεσ   

Ειςαγάγετε πίνακεσ, φωτογραφίεσ, ςυνδζςεισ, αρχεία, ςτοιχεία ιχου και 

βίντεο ι εξιςϊςεισ 
 Πίνακεσ, Εικόνεσ, υνδζςεισ, Αρχεία, Καταγραφι και φμβολα   

Στείλετε μια ςελίδα με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, να χρθςιμοποιιςετε από 

κοινοφ νζα ι υπάρχοντα ςθμειωματάρια 
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θμειωματάρια κοινισ χριςθσ   

Σχεδιάςετε ι να ςβιςετε ςχζδια, χειρόγραφα κείμενα ι ςχιματα, 

προςαρμόςετε πζνεσ, δθμιουργιςετε χϊρο για γράψιμο ςε μια ςελίδα, 

κάνετε περιςτροφι αντικειμζνου ι μετατροπι μελανιοφ ςε κείμενο 

 Εργαλεία, Ειςαγωγι ςχθμάτων, Επεξεργαςία και Μετατροπι   

Ελζγξετε τθν ορκογραφία, κάνετε ζρευνα, μεταφράςετε κείμενο ι να 

λάβετε ςυνδεδεμζνεσ ςθμειϊςεισ 
 Ορκογραφικόσ ζλεγχοσ, Γλώςςα και θμειώςεισ   

Μεγιςτοποιιςετε το χϊρο τθσ οκόνθσ, εμφανίςετε ι αποκρφψετε γραμμζσ 

κανόνων και τίτλουσ ςελίδων, ορίςετε μζγεκοσ ςελίδασ και περικωρίου, 

κάνετε ηουμ ςτθ ςελίδα ι δθμιουργιςετε νζεσ γριγορεσ ςθμειϊςεισ 

 Προβολζσ, Διαμόρφωςθ ςελίδασ, Ζουμ και Παράκυρο   

Στοιχεία που ενδζχεται να αναηθτάτε 

Ανατρζξτε ςτον πίνακα που ακολουκεί για να εντοπίςετε οριςμζνα από τα κοινά και οικεία ςτοιχεία που ενδεχομζνωσ αναηθτάτε ςτο OneNote 

2010. Παρόλο που αυτι θ λίςτα δεν είναι ολοκλθρωμζνθ, είναι ζνα καλό ςθμείο για να ξεκινιςετε. Για μια πλιρθ λίςτα των εντολϊν του OneNote 

2010, κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Αρχείο, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Βοικεια και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε Γριγορα αποτελζςματα. 
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Ποφ είναι ο Οδθγόσ δθμιουργίασ 

ςθμειωματαρίου; 

Στο OneNote, μπορείτε να εργαςτείτε με περιςςότερα από ζνα 
ςθμειωματάρια τθ φορά. Στο OneNote 2010, ο Οδθγόσ δθμιουργίασ 
ςθμειωματαρίου του OneNote 2007 ζχει αντικαταςτακεί με ζνα απλό 
περιβάλλον εργαςίασ το οποίο βρίςκεται ςτθν προβολι Backstage. 

Για να ξεκινιςετε, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο Αρχείο για να ανοίξετε τθν 
προβολι Backstage και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε Δθμιουργία. 

Αρχικά, επιλζξτε ποφ κζλετε να αποκθκεφςετε το νζο ςασ ςθμειωματάριο 
και, ςτθ ςυνζχεια, ειςαγάγετε ζνα περιγραφικό όνομα (για παράδειγμα, 
"Εβδομαδιαίεσ αναφορζσ κατάςταςθσ" ι "Ομάδα εργαςίασ Δευτζρασ 
βράδυ"). Θ επιλογι ενόσ λογικοφ ονόματοσ ςθμειωματαρίου είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικι εάν πρόκειται να χρθςιμοποιείτε από κοινοφ με άλλουσ το νζο ςασ 
ςθμειωματάριο. Στθ ςυνζχεια, επιλζξτε ι επιβεβαιϊςτε τθν επιλεγμζνθ κζςθ 
ςτθν οποία πρζπει να αποκθκευτεί το νζο ςθμειωματάριο και, ζπειτα, κάντε 
κλικ ςτο ςτοιχείο Δθμιουργία ςθμειωματαρίου. 

Τι απζγινε το παράκυρο διαλόγου  

Εργαλεία | Επιλογζσ; 

Ψάχνετε τισ ρυκμίςεισ προγράμματοσ του OneNote που ςασ επζτρεπαν να 
ελζγχετε πράγματα όπωσ το ποφ κα εμφανίηονται οι καρτζλεσ ςελίδων, εάν 
κα γίνεται εμφάνιςθ κοντζινερ, ποφ πρζπει το OneNote να αποκθκεφει τα 
αντίγραφα αςφαλείασ ι πϊσ εφαρμόηονται οι κωδικοί πρόςβαςθσ; 

Κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Αρχείο και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο 
Επιλογζσ. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το παράκυρο διαλόγου Επιλογζσ του 
OneNote, όπου μπορείτε να προςαρμόςετε τισ ρυκμίςεισ και τισ προτιμιςεισ 
ςασ για το OneNote. 

Οριςμζνεσ ρυκμίςεισ του παρακφρου διαλόγου Επιλογζσ του OneNote 
εφαρμόηονται μόνο ςτο OneNote. Αλλά οριςμζνεσ προτιμιςεισ (για 
παράδειγμα, ο ςυνδυαςμόσ χρωμάτων) κα εφαρμοςτοφν ςε όλα τα 
προγράμματα του Microsoft Office 2010, τα οποία ζχετε εγκατεςτθμζνα. 
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Διατθριςτε κοντά ςασ τισ αγαπθμζνεσ  

ςασ εντολζσ 

Θ γραμμι εργαλείων γριγορθσ πρόςβαςθσ 

ςτθν επάνω αριςτερι γωνία του 

παρακφρου προγράμματοσ OneNote, 

παρζχει ςυντομεφςεισ για τισ εντολζσ που 

κα χρθςιμοποιείτε ςυχνά. 

Προςκζτοντασ κουμπιά ςε αυτιν τθ 

γραμμι εργαλείων, μπορείτε να κρατιςετε 

τισ αγαπθμζνεσ ςασ εντολζσ εμφανείσ και 

διακζςιμεσ όλθ τθν ϊρα, ακόμα και όταν 

εναλλάςςετε καρτζλεσ τθσ Κορδζλασ. 

Κάντε κλικ ςτο κάτω βζλοσ δίπλα ςτθ γραμμι εργαλείων γριγορθσ 

πρόςβαςθσ για να ενεργοποιιςετε ι να απενεργοποιιςετε τυχόν εντολζσ ςτο 

μενοφ ςυντόμευςθσ. Εάν θ εντολι που κζλετε να προςκζςετε δεν 

εμφανίηεται ςτθ λίςτα, μεταβείτε ςτθν καρτζλα τθσ Κορδζλασ όπου 

εμφανίηεται το κουμπί και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε δεξιό κλικ ςε αυτό. Στο μενοφ 

ςυντόμευςθσ που εμφανίηεται, επιλζξτε Προςκικθ ςτθ γραμμι εργαλείων 

γριγορθσ πρόςβαςθσ. 

Δθμιουργιςτε τισ δικζσ ςασ καρτζλεσ ι ομάδεσ 

τθσ Κορδζλασ 

Μπορείτε να προςαρμόςετε τισ εντολζσ τθσ 

Κορδζλασ βάηοντασ κουμπιά μζςα ςε ομάδεσ τθσ 

Κορδζλασ όπου κζλετε να εμφανίηονται ι 

δθμιουργϊντασ δικζσ ςασ προςαρμοςμζνεσ 

καρτζλεσ Κορδζλασ. 

Κάντε δεξιό κλικ ςε οποιαδιποτε ομάδα τθσ 

Κορδζλασ και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε 

Προςαρμογι τθσ Κορδζλασ. Στο παράκυρο 

διαλόγου Επιλογζσ του OneNote, μπορείτε να 

προςκζςετε εντολζσ ςτισ δικζσ ςασ καρτζλεσ ι 

ομάδεσ. 

Δεν εμφανίηονται όλεσ οι παλαιότερεσ εντολζσ του OneNote ςτθν Κορδζλα, 

αλλά οι περιςςότερεσ από αυτζσ εξακολουκοφν να είναι διακζςιμεσ. Εάν δεν 

μπορείτε να ηιςετε χωρίσ κάποιεσ από αυτζσ, απλϊσ προςκζςτε τισ ςτθν 

Κορδζλα ι ςτθ γραμμι εργαλείων γριγορθσ πρόςβαςθσ. 

Στο παράκυρο διαλόγου Επιλογζσ του OneNote, ςτθ λίςτα Επιλογι εντολών 

από, επιλζξτε Εντολζσ που δεν βρίςκονται ςτθν Κορδζλα. Στθ ςυνζχεια, 

εντοπίςτε τθν εντολι που κζλετε να προςκζςετε και προςκζςτε τθ ςε μια 

προςαρμοςμζνθ καρτζλα ι ομάδα τθσ Κορδζλασ. 

Εάν κάνετε λάκοσ, μθν πανικοβάλλεςτε. 

Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το κουμπί 

Επαναφορά εάν κζλετε να επιςτρζψετε ςτισ 

προεπιλεγμζνεσ (εργοςταςιακζσ) ρυκμίςεισ. 
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Ειςαγωγι ςυμβουλϊν πλικτρων ςυντόμευςθσ 

Το OneNote 2010 παρζχει ςυντομεφςεισ για τθν Κορδζλα, οι οποίεσ 
ονομάηονται ςυμβουλζσ πλικτρων ςυντόμευςθσ ζτςι, ϊςτε να μπορείτε 
γριγορα να εκτελείτε εργαςίεσ, χωρίσ τθ χριςθ του ποντικιοφ ςασ. 

Για να εμφανιςτοφν οι ςυμβουλζσ πλικτρων ςυντόμευςθσ ςτθν Κορδζλα, 
πιζςτε το πλικτρο Alt. 

Στθ ςυνζχεια, για τθν εναλλαγι ςε μια καρτζλα ςτθν Κορδζλα 
χρθςιμοποιϊντασ το πλθκτρολόγιό ςασ, πιζςτε το πλικτρο του γράμματοσ 
που εμφανίηεται κάτω από τθν καρτζλα. Στο παραπάνω παράδειγμα, κα 
πιζηατε "Η" για να ανοίξει θ καρτζλα Ειςαγωγι, "Χ1" για να ανοίξει θ 
καρτζλα Κοινι χριςθ, "Χ2" για να ανοίξει θ καρτζλα χεδίαςθ κ.ο.κ. 

Μόλισ πραγματοποιιςετε εναλλαγι ςε μια καρτζλα τθσ Κορδζλασ με αυτόν 
τον τρόπο, όλεσ οι διακζςιμεσ ςυμβουλζσ πλικτρων ςυντόμευςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ καρτζλασ εμφανίηονται ςτθν οκόνθ. Μπορείτε, λοιπόν, να 
ολοκλθρϊςετε τθν ακολουκία πιζηοντασ το τελικό πλικτρο για τθν εντολι 
που κζλετε να χρθςιμοποιιςετε. 

Για να επιςτρζψετε ζνα προθγοφμενο επίπεδο ςτθν ακολουκία, πιζςτε το 
πλικτρο Esc. Θ ςυνεχισ επανάλθψθ αυτισ τθσ ενζργειασ ακυρϊνει τθ 
λειτουργία των ςυμβουλϊν πλικτρων ςυντόμευςθσ. 

Πολλζσ ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου OneNote 2007 είναι ακόμα διακζςιμεσ 
ςτο OneNote 2010. Για παράδειγμα, τα πλικτρα Ctrl+F ενεργοποιοφν ακόμα 
το πλαίςιο "Αναηιτθςθ" και ο ςυνδυαςμόσ πλικτρων Alt+Shift+Δεξιό βζλοσ 
ακόμα δθμιουργεί εςοχι ςτα δεξιά του επιλεγμζνου κειμζνου. 

Για μια λίςτα ςυντομεφςεων πλθκτρολογίου OneNote 2010, πιζςτε F1 ενϊ 
βρίςκεςτε ςτο OneNote και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε αναηιτθςθ για 
ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου ςτθ Βοικεια του OneNote. 

Τι απζγινε θ περίοδοσ λειτουργίασ κοινισ 
χριςθσ ςε πραγματικό χρόνο; 

Θ δυνατότθτα περιόδου λειτουργίασ κοινισ χριςθσ ςε πραγματικό χρόνο που 
είχε παρουςιαςτεί ςτο OneNote 2007, δεν παρζχεται προσ όφελοσ των 
πολλϊν νζων δυνατοτιτων και βελτιϊςεων ςτα κοινόχρθςτα ςθμειωματάρια 
του OneNote 2010. 

Ενϊ θ περίοδοσ λειτουργίασ κοινισ χριςθσ ςε πραγματικό χρόνο απαιτοφςε 
να χειριςτείτε διευκφνςεισ IP, προςωρινοφσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ και 
ςυγκεκριμζνεσ φορζσ λιψθσ ςθμειϊςεων, το OneNote 2010 ςάσ επιτρζπει να 
χρθςιμοποιείτε από κοινοφ ι μόνοι ςασ τα ςθμειωματάριά ςασ πιο εφκολα 
και ςχεδόν από οπουδιποτε, ακόμα και από ζνα βαςικό πρόγραμμα 
περιιγθςθσ Web. 

Για τα κοινόχρθςτα ςθμειωματάρια, το OneNote 2010 ειςαγάγει τθ 
δυνατότθτα επεξεργαςίασ κοινόχρθςτων ςθμειϊςεων εκτόσ ςφνδεςθσ και το 
ςυγχρονιςμό τουσ ςτθ ςυνζχεια, επιςιμανςθσ μθ αναγνωςμζνων 
ςθμειϊςεων, εμφάνιςθσ πλθροφοριϊν του ςυντάκτθ, αναηιτθςθσ ανά 
ςυντάκτθ, εμφάνιςθσ και διαχείριςθσ ενόσ ιςτορικοφ εκδόςεων των ςελίδων 
και χριςθσ ενόσ Κάδου Ανακφκλωςθσ για αποκατάςταςθ καταργθμζνων 
ςθμειϊςεων. 

Για να ξεκινιςετε να χρθςιμοποιείτε αυτζσ τισ δυνατότθτεσ, κάντε κλικ ςτθν 
καρτζλα Κοινι χριςθ ςτθν Κορδζλα. 



Μετεγκατάςταςθ ςε OneNote 2010 
από OneNote 2007 

Microsoft® 

 

Πϊσ να δουλζψετε με άτομα που δεν ζχουν ακόμα το OneNote 2010 

Τα ςθμειωματάρια του OneNote 2010 χρθςιμοποιοφν μια νζα μορφι αρχείου για τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν. Εάν τα άτομα με τα οποία ςυνεργάηεςτε 

χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ εκδόςεισ του OneNote, μθν ανθςυχείτε, μπορείτε ακόμα να ανοίξετε και να επεξεργαςτείτε παλαιότερα ςθμειωματάρια ςτο One-

Note 2010 και να χρθςιμοποιιςετε από κοινοφ τα αρχεία ςασ με άτομα που δεν διακζτουν ακόμα το OneNote 2010. 

το OneNote 

2010... 
Σι ςυμβαίνει; Σι πρζπει να κάνω; 

Ανοίγετε ζνα ςθμειωματάριο 

που ζχει δθμιουργθκεί με το 

OneNote 2007. 

Στο παράκυρο προγράμματοσ του OneNote 2010, κα δείτε τισ λζξεισ [Κατάςταςθ 

λειτουργίασ ςυμβατότθτασ] ςτθ γραμμι τίτλου. 

  

  

Αυτό ςασ δείχνει ότι παρόλο που είςτε ςτο OneNote 2010, τεχνικά δουλεφετε 

ακόμα με τθν παλαιότερθ μορφι αρχείου και ότι δεν κα μπορείτε να 

χρθςιμοποιιςετε δυνατότθτεσ του OneNote 2010 όπωσ μακθματικζσ εξιςϊςεισ, 

ςυνδεδεμζνεσ ςθμειϊςεισ, δευτερεφουςεσ ςελίδεσ πολλϊν επιπζδων, διαχείριςθ 

εκδόςεων, και τον Κάδο Ανακφκλωςθσ μζχρι να μετατρζψετε το αρχείο ςτθ μορφι 

αρχείου του OneNote 2010. 

Για να πραγματοποιιςετε ζξοδο από τθ λειτουργία ςυμβατότθτασ και να μετατρζψετε το 

αρχείο του 2007 ςτθ νζα μορφι του OneNote 2010, κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Αρχείο και, ςτθ 

ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο Πλθροφορίεσ. Κάντε κλικ ςτο κουμπί Ρυκμίςεισ για το 

ςθμειωματάριο που κζλετε να μετατρζψετε και ζπειτα, επιλζξτε Ιδιότθτεσ. Στο παράκυρο 

διαλόγου Ιδιότθτεσ ςθμειωματάριου που ανοίγει, κάντε κλικ ςτο κουμπί Μετατροπι ςε 2010. 

Προτοφ μετατρζψετε ζνα παλαιό ςθμειωματάριο, αναρωτθκείτε εάν κα χρειαςτεί ακόμα να 

ςυνεργαςτείτε με άτομα που χρθςιμοποιοφν ακόμα το OneNote 2007 ι εάν το ςθμειωματάριο 

είναι ιδθ κοινόχρθςτο. Εάν θ απάντθςθ είναι ναι, ίςωσ κελιςετε να ςυνεχίςετε να δουλεφετε 

ςε λειτουργία ςυμβατότθτασ. 

Δθμιουργείτε νζο 

ςθμειωματάριο ςτθ 

νζα μορφι OneNote 2010 ι 

μετατρζπετε ζνα παλιό 

ςθμειωματάριο ςτθ νζα 

μορφι του OneNote 2010. 

Εάν κάποιοσ χρθςιμοποιεί το πρόγραμμα OneNote 2007 για να ανοίξει ζνα 

ςθμειωματάριο που είναι αποκθκευμζνο ςε μορφι OneNote 2010, ζνα μινυμα 

ςφάλματοσ κα τον ενθμερϊςει ότι το ςθμειωματάριο ζχει δθμιουργθκεί ςε 

νεότερθ ζκδοςθ του OneNote. Δεν κα είναι δυνατι θ προβολι ι επεξεργαςία του 

ςθμειωματάριου. 

Μπορείτε να μετατρζψετε το ςθμειωματάριο ςτθν παλαιότερθ μορφι του OneNote 2007 

προτοφ αποςτείλετε ι χρθςιμοποιιςετε από κοινοφ το ςθμειωματάριό ςασ ι να προτείνετε 

ςτουσ ςυνεργάτεσ ςασ να κάνουν αναβάκμιςθ ςε OneNote 2010. 

Εάν οι ςυνεργάτεσ ςασ δεν μποροφν για οποιονδιποτε λόγο να κάνουν αναβάκμιςθ ςε One-

Note 2010, μποροφν να λάβουν μια δωρεάν δοκιμαςτικι ζκδοςθ του OneNote 2010. Αυτό τουσ 

επιτρζπει να επεξεργαςτοφν τα ςθμειωματάρια του OneNote 2010 για περιοριςμζνο χρόνο και 

να πραγματοποιιςουν προβολι όλων των αρχείων του OneNote επ' αόριςτο. Δοκιμαςτικζσ 

εκδόςεισ για όλα τα προγράμματα Office 2010 είναι διακζςιμεσ ςτο Office.com. 

Αποκθκεφετε το αρχείο ςασ 

ωσ αρχείο OneNote 2007. 
Εάν κάποιοσ χρθςιμοποιεί το OneNote 2007 για να ανοίξει ζνα ςθμειωματάριο 

που ζχει αποκθκευτεί ςε μορφι OneNote 2007 χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα 

OneNote 2010, το ςθμειωματάριο κα ανοίξει κανονικά και δεν απαιτείται 

περαιτζρω μετατροπι. 

Δεν χρειάηεται να κάνετε κάτι, αναγκαςτικά. 

Παρόλα αυτά, εάν ςυνεχίςετε να εργάηεςτε με τθν παλαιότερθ μορφι του OneNote 2007, ζχετε 

υπόψθ ότι οι δυνατότθτεσ του OneNote 2010, όπωσ μακθματικζσ εξιςϊςεισ, ςυνδεδεμζνεσ 

ςθμειϊςεισ, δευτερεφουςεσ ςελίδεσ πολλϊν επιπζδων, διαχείριςθ εκδόςεων και ο Κάδοσ 

Ανακφκλωςθσ δεν κα είναι διακζςιμεσ. 


