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Μετεγκατάςταςη ςε Word 2010
από Word 2003

Σε αυτόν τον οδθγό

Το Microsoft Word 2010 είναι πολφ διαφορετικό από το Word 2003. 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
Word 2010, να βρείτε δυνατότθτεσ όπωσ το παράκυρο διαλόγου "Προεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ" ι "Επιλογζσ", να κατανοιςετε τον τρόπο ανταλλαγισ αρχείων
εγγράφων με άτομα που δεν διακζτουν το Word 2010 και να μάκετε πϊσ να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςε μακροεντολζσ και άλλεσ προχωρθμζνεσ δυνατότθτεσ.
Ομάδεσ Κορδζλασ
Γραμμή εργαλείων γρήγορησ πρόςβαςησ

Καρτζλεσ Κορδζλασ

Οι εντολζσ που παρουςιάηονται εδϊ είναι πάντα εμφανείσ. Μπορείτε να
προςκζςετε τισ αγαπθμζνεσ ςασ εντολζσ ςε αυτι τθ γραμμι εργαλείων.

Επιλζξτε οποιαδιποτε καρτζλα τθσ Κορδζλασ για
να εμφανίςετε τα κουμπιά και τισ εντολζσ τθσ.

Κάκε καρτζλα τθσ Κορδζλασ περιζχει ομάδεσ και κάκε ομάδα περιζχει ζνα
ςφνολο ςχετικϊν εντολϊν. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ ομάδα
Παράγραφοσ περιζχει εντολζσ για δθμιουργία λιςτϊν με κουκκίδεσ ι αρίκμθςθ
και για κεντράριςμα κειμζνου.

Προβολή Backstage
Απόκρυψη τησ
Κορδζλασ

Κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Αρχείο
για
να
πραγματοποιιςετε
είςοδο ςτθν προβολι Backstage,
όπου μπορείτε να ανοίξετε, να
αποκθκεφςετε, να εκτυπϊςετε
και να διαχειριςτείτε τα αρχεία
του Word.

Παράθυρο περιήγηςησ
Πιζςτε Ctrl+F για εμφάνιςθ του
παρακφρου περιιγθςθσ.

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

Μπορείτε να αναδιοργανϊςετε ζνα
ζγγραφ ο
μετ αφ ζροντ ασ
τισ
επικεφαλίδεσ του ςε αυτό το
παράκυρο. Οι αλλαγζσ που κάνετε
εδϊ αντικατοπτρίηονται ςτο ζγγραφό
ςασ. Εναλλακτικά, χρθςιμοποιιςτε
αυτό το παράκυρο για να
προςανατολίηεςτε γριγορα μεταξφ
μεγάλων εγγράφων ειςάγοντασ
κείμενο ςτο πλαίςιο αναηιτθςθσ.

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, τα οποία
περιλαμβάνουν δφο επιπλζον
καρτζλεσ, τθν καρτζλα Σχεδίαςη
και Διάταξη.

Στοιχεία εκκίνηςησ
παραθφρων διαλόγου
Εάν δείτε ζνα εικονίδιο εκκίνθςθσ
παρακφρου διαλόγου (
) δίπλα
ςε οποιαδιποτε ετικζτα ομάδασ
Κορδζλασ, κάντε κλικ για να
ανοίξετε παράκυρο διαλόγου με
περιςςότερεσ επιλογζσ για αυτι
τθν ομάδα.

Χρειάηεςτε περιςςότερο χϊρο
ςτθν οκόνθ ςασ; Επιλζξτε το
εικονίδιο
ι
πιζςτε
το
ςυνδυαςμό πλικτρων Ctrl+F1
για τθν απόκρυψθ ι τθν
εμφάνιςθ τθσ Κορδζλασ.

Εναλλαγή μεταξφ προβολϊν
Κάντε κλικ ςε αυτά τα κουμπιά για προβολι
του τρζχοντοσ εγγράφου ςτθ Διάταξη
εκτφπωςησ, Ανάγνωςη πλήρουσ οθόνησ,
Διάταξη Web, Διάρθρωςη ι Πρόχειρο
(προθγουμζνωσ Κανονικι προβολι).
© 2010 τθσ Microsoft Corporation.
Με τθν επιφφλαξθ κάκε νόμιμου
δικαιϊματοσ.
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από Word 2003
Πϊσ να ζχετε γριγορα αποτελζςματα με το
Word 2010
Εάν χρθςιμοποιείτε για καιρό το Microsoft Word 2003, ςίγουρα κα ζχετε
απορίεσ για το ποφ κα βρείτε τισ εντολζσ του Word 2003 και τα κουμπιά
γραμμισ εργαλείων του Word 2010.
Υπάρχουν πολλοί δωρεάν πόροι διακζςιμοι για να ςασ βοθκιςουν να μάκετε
το Word 2010, όπωσ ςεμινάρια εκπαίδευςθσ και μενοφ οδθγϊν Κορδζλασ.
Για να βρείτε αυτοφσ τουσ πόρουσ, κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Αρχείο ςτο
βαςικό παράκυρο του προγράμματοσ και, μετά, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο
Βοήθεια. Στθ ςυνζχεια, ςτθν περιοχι Υποςτήριξη, κάντε κλικ ςτθν επιλογι
Γρήγορα αποτελζςματα.

Ποφ είναι τα μενοφ και οι γραμμζσ
εργαλείων μου;
Στο Word 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 οργανωμζνεσ ςε ομάδεσ τθσ
Κορδζλασ.
Όταν ανοίγετε το Word 2010, εμφανίηεται θ Κεντρική καρτζλα τθσ Κορδζλασ.
Αυτι θ καρτζλα περιζχει πολλζσ από τισ πιο κοινζσ εντολζσ του Word. Για
παράδειγμα, το πρϊτο πράγμα που κα δείτε ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ
καρτζλασ είναι θ ομάδα Πρόχειρο, με τισ εντολζσ Επικόλληςη, Αποκοπή και
Αντιγραφή κακϊσ, και το Πινζλο μορφοποίηςησ.

Στθ ςυνζχεια, ςτθν ομάδα Γραμματοςειρά, κα βρείτε εντολζσ για να κάνετε
το κείμενο ςε ζντονθ ι πλάγια γραφι, ενϊ ακολουκεί θ ομάδα Παράγραφοσ
με εντολζσ για ςτοίχιςθ του κειμζνου ςτα αριςτερά, δεξιά ι ςτο κζντρο και
δθμιουργία λιςτϊν με κουκίδεσ και αρίκμθςθ.
Στθν ιςτοςελίδα που ανοίγει, κάντε κλικ ςτισ ςυνδζςεισ των ςτοιχείων που
ςασ ενδιαφζρουν. Συγκεκριμζνα, το αλλθλεπιδραςτικό μενοφ οδθγϊν
Κορδζλασ ςασ γλυτϊνει πολφ χρόνο. Όταν κάνετε κλικ ςε οποιαδιποτε
εντολι του Word 2003, ςασ δείχνει ποφ ακριβϊσ βρίςκεται θ εντολι ςτο
Word 2010.

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.
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Στοιχεία που ενδζχεται να αναηθτάτε
Ανατρζξτε ςτον πίνακα που ακολουκεί για να εντοπίςετε οριςμζνα από τα κοινά και οικεία ςτοιχεία που ενδεχομζνωσ αναηθτάτε ςτο Word 2010. Παρόλο
που αυτι θ λίςτα δεν είναι ολοκλθρωμζνθ, είναι ζνα καλό ςθμείο για να ξεκινιςετε. Για μια πλιρθ λίςτα των εντολϊν του Word 2010, κάντε κλικ ςτθν
καρτζλα Αρχείο, επιλζξτε το ςτοιχείο Βοήθεια και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε Γρήγορα αποτελζςματα.

Για να...

Επιλζξτε

Και, ςτη ςυνζχεια, κοιτάξτε ςε...

Ανοίξετε, αποκθκεφςετε, εκτυπϊςετε, κάνετε προεπιςκόπθςθ,
προςτατεφςετε, αποςτείλετε ι να μετατρζψετε αρχεία

Προβολι Backstage (κάντε κλικ ςτισ ςυνδζςεισ ςτθν αριςτερι
πλευρά αυτισ τθσ προβολισ)

Μορφοποιιςετε και να εφαρμόςετε ςτυλ ςτο κείμενο

Γραμματοςειρά, Παράγραφοσ και Στυλ

Ειςαγάγετε λευκζσ ςελίδεσ, πίνακεσ, εικόνεσ, υπερ-ςυνδζςεισ
κεφαλίδεσ και υποςζλιδα ι αρικμοφσ ςελίδων

Σελίδεσ, Πίνακεσ, Απεικονίςεισ, Συνδζςεισ και Κεφαλίδεσ &
υποςζλιδα

Ορίςετε περικϊρια, προςκζςετε ενότθτα και αλλαγζσ ςελίδασ,
δθμιουργιςετε ςτυλ για τισ ςτιλεσ ενθμερωτικϊν δελτίων ι να
προςκζςετε υδατογραφιματα

Διαμόρφωςη ςελίδασ και Φόντο ςελίδασ

Δθμιουργιςετε πίνακα περιεχομζνων ι να ειςαγάγετε
υποςθμειϊςεισ και ςθμειϊςεισ τζλουσ

Πίνακασ περιεχομζνων και Υποςημειϊςεισ

Δθμιουργιςετε φακζλουσ ι ετικζτεσ ι να κάνετε ςυγχϊνευςθ
αλλθλογραφίασ

Δημιουργία και Ζναρξη ςυγχϊνευςησ αλληλογραφίασ

Κάνετε ορκογραφικό και γραμματικό ζλεγχο, καταμζτρθςθ λζξεων ι
παρακολοφκθςθ αλλαγϊν

Γλωςςικόσ ζλεγχοσ και Παρακολοφθηςη

Κάνετε εναλλαγι μεταξφ προβολϊν εγγράφου, ανοίξετε το
παράκυρο περιιγθςθσ ι να κάνετε μεγζκυνςθ ι ςμίκρυνςθ

Προβολζσ εγγράφου (θ Κανονικι προβολι πλζον ονομάηεται
Πρόχειρο), Εμφάνιςη και Ηουμ
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Ποφ είναι θ προεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ;
Στο Word 2010, θ προεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ δεν εμφανίηεται πλζον ςε
ξεχωριςτό παράκυρο. Αναηθτιςτε τθ ςτθν προβολι Backstage δίπλα ςε άλλεσ
χριςιμεσ ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν εκτφπωςθ.

Τι απζγινε το παράκυρο διαλόγου
Εργαλεία | Επιλογζσ;
Ψάχνετε τισ ρυκμίςεισ προγράμματοσ του Word που ςασ επιτρζπουν να
ελζγχετε πράγματα όπωσ εάν το Word κάνει ορκογραφικό και γραμματικό
ζλεγχο τθν ϊρα που πλθκτρολογείτε ι εάν το Word μορφοποιεί αυτόματα
ενϊ πλθκτρολογείτε (για παράδειγμα, αντικακιςτϊντασ δφο ενωτικά με
μεγάλθ παφλα);
Κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Αρχείο και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο
Επιλογζσ. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το παράκυρο διαλόγου Επιλογζσ του
Word, όπου μπορείτε να προςαρμόςετε τισ ρυκμίςεισ και τισ προτιμιςεισ
ςασ για το Word.

Κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Αρχείο και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο
Εκτφπωςη. Θ δεξιά πλευρά του παρακφρου δείχνει μια προεπιςκόπθςθ του
πϊσ κα φαίνεται το ζγγραφο όταν εκτυπωκεί.
Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν αριςτερι πλευρά του παρακφρου για τθν
ακριβι ρφκμιςθ των προτιμιςεϊν ςασ για παράδειγμα, να αλλάξετε τθν
προοπτικι από κατακόρυφθ ςε οριηόντια, να αλλάξετε το μζγεκοσ του
χαρτιοφ ι να επιλζξετε να εκτυπϊςετε μόνο τθν τρζχουςα ςελίδα και όχι
ολόκλθρο το ζγγραφο.
Εάν επικυμείτε να ορίςετε πρόςκετεσ επιλογζσ εκτφπωςθσ, κάντε κλικ ςτθ
ςφνδεςθ Διαμόρφωςη ςελίδασ κάτω από τισ επιλογζσ εκτφπωςθσ ι κάντε
κλικ ςτθν καρτζλα Διάταξη ςελίδασ ςτθν Κορδζλα για να κλείςετε τθν
προβολι Backstage και να εμφανίςετε άλλεσ επιλογζσ.

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

Δθμιουργιςτε τισ δικζσ ςασ καρτζλεσ ι ομάδεσ
τθσ Κορδζλασ

Θ γραμμι εργαλείων γριγορθσ
πρόςβαςθσ ςτθν επάνω αριςτερι γωνία
του παρακφρου προγράμματοσ Word
παρζχει ςυντομεφςεισ για τισ εντολζσ
που κα χρθςιμοποιείτε ςυχνά.

Μπορείτε να προςαρμόςετε τισ εντολζσ τθσ
Κορδζλασ τοποκετϊντασ κουμπιά ςε ομάδεσ
τθσ Κορδζλασ ςτο ςθμείο ακριβϊσ που κζλετε
να εμφανίηονται ι δθμιουργϊντασ δικζσ ςασ
προςαρμοςμζνεσ καρτζλεσ τθσ Κορδζλασ.

Προςκζτοντασ κουμπιά ςε αυτι τθ
γραμμι εργαλείων, μπορείτε να
διατθριςετε όλεσ τισ αγαπθμζνεσ ςασ
εντολζσ ςυνεχϊσ εμφανείσ και
διακζςιμεσ, 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 Προςθήκη ςτη γραμμή εργαλείων
γρήγορησ πρόςβαςησ.

Κάντε δεξιό κλικ ςε οποιαδιποτε ομάδα τθσ
Κορδζλασ και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε
Προςαρμογή τησ Κορδζλασ. Στο παράκυρο
διαλόγου Επιλογζσ του Word, μπορείτε να
προςκζςετε εντολζσ ςτισ δικζσ ςασ καρτζλεσ ι
ομάδεσ. Για παράδειγμα, μπορείτε να
δθμιουργιςετε μια καρτζλα με όνομα Γρήγορα
ζγγραφα και, ζπειτα, προςκζςτε τισ αγαπθμζνεσ ςασ εντολζσ ςε μια
προςαρμοςμζνθ ομάδα αυτισ τθσ καρτζλασ.
Εάν κάνετε λάκοσ, μθν πανικοβάλλεςτε. Μπορείτε
να χρθςιμοποιιςετε το κουμπί Επαναφορά εάν
κζλετε να επιςτρζψετε ςτισ προεπιλεγμζνεσ
(εργοςταςιακζσ) ρυκμίςεισ.
Δεν εμφανίηονται όλεσ οι παλαιότερεσ εντολζσ του Word 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 Word, ςτθ λίςτα Επιλογή εντολϊν
από, επιλζξτε Εντολζσ που δεν βρίςκονται ςτην Κορδζλα. Στθ ςυνζχεια,
εντοπίςτε τθν εντολι που κζλετε να προςκζςετε και προςκζςτε τθ ςε μια
προςαρμοςμζνθ καρτζλα ι ομάδα τθσ Κορδζλασ.
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Ειςαγωγι των ςυμβουλϊν πλικτρων
ςυντόμευςθσ

Εξακολουκοφν να λειτουργοφν οι ςυντομεφςεισ
πλθκτρολογίου;

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

Οι ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου του Word 2003 εξακολουκοφν να είναι
διακζςιμεσ ςτο Word 2010. Εάν γνωρίηετε μια ακολουκία ςυντομεφςεων,
προχωριςτε ςτθν πλθκτρολόγθςι τθσ. Για παράδειγμα, θ επιλογι Ctrl+C
αντιγράφει ακόμα τθν επιλεγμζνθ πλθροφορία ςτο πρόχειρο, θ επιλογι
Ctrl+S ακόμα αποκθκεφει αλλαγζσ ςτο τρζχον ζγγραφο και θ επιλογι Alt+F8
ακόμα ανοίγει το παράκυρο διαλόγου Μακροεντολζσ.

Για να εμφανιςτοφν οι ςυμβουλζσ πλικτρων ςυντόμευςθσ ςτθν Κορδζλα,
πιζςτε το πλικτρο Alt.
Ζπειτα, για τθν εναλλαγι ςε μια καρτζλα ςτθν Κορδζλασ χρθςιμοποιϊντασ το
πλθκτρολόγιό ςασ, πιζςτε το πλικτρο με το γράμμα που εμφανίηεται κάτω
από τθν καρτζλα. Στο παραπάνω παράδειγμα, κα πιζηατε "Η" για να ανοίξει θ
καρτζλα Ειςαγωγή, "Ι" για να ανοίξετε τθν καρτζλα Διάταξη ςελίδασ, "Σ" για
να ανοίξετε τθν καρτζλα Αναφορζσ κ.ο.κ.
Μόλισ πραγματοποιιςετε εναλλαγι ςε μια καρτζλα τθσ Κορδζλασ με αυτόν
τον τρόπο, όλεσ οι διακζςιμεσ ςυμβουλζσ πλικτρου 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 πλικτρου ςυντόμευςθσ.

Πολλοί από τουσ παλιοφσ επιταχυντζσ του μενοφ Alt λειτουργοφν ακόμα ςτο
Word 2010. Για παράδειγμα, εάν πιζςετε τα πλικτρα Alt, T, O ςτθ ςειρά,
ανοίγει το παράκυρο διαλόγου Επιλογζσ του Word (προθγουμζνωσ Εργαλεία
| Επιλογζσ). Ομοίωσ, εάν πιζςετε Alt, I, P, C, ανοίγει το παράκυρο Clip Art
(προθγουμζνωσ Ειςαγωγι | Εικόνα), κ.ο.κ.
Παρόλα αυτά, ενϊ αρχίηετε να πλθκτρολογείτε μια ακολουκία πλικτρων Alt,
ίςωσ αναδυκεί ζνα πλαίςιο:

Εάν γνωρίηετε ολόκλθρθ τθν ακολουκία πλικτρων που κζλετε, προχωριςτε
ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ πλθκτρολόγθςθσ. Εάν δεν κυμάςτε (ι δεν μάκατε
ποτζ) καμία ακολουκία πλικτρων Alt, πιζςτε το πλικτρο Esc για να
ακυρϊςετε τθν ενζργεια και να χρθςιμοποιιςετε τισ ςυμβουλζσ πλικτρου
ςυντόμευςθσ ςτθ κζςθ τθσ.
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Πϊσ να δουλζψετε με άτομα που δεν ζχουν ακόμα το Word 2010
Τα ζγγραφα του Word 2010 (και του Word 2007) χρθςιμοποιοφν μια νζα μορφι αρχείων για τθν αποκικευςθ των αρχείων. Εάν τα άτομα με τα οποία
ςυνεργάηεςτε χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ εκδόςεισ του Word, μθν ανθςυχείτε, μπορείτε ακόμα να ανοίξετε και να επεξεργαςτείτε παλαιότερα ζγγραφα
ςτο Word 2010 και να χρθςιμοποιιςετε από κοινοφ τα αρχεία ςασ με άτομα που δεν ζχουν ακόμα το Word 2010.

Στο Word 2010...

Τι ςυμβαίνει;

Ανοίγετε ζνα ζγγραφο που ζχει Στο παράκυρο προγράμματοσ του Word 2010, κα δείτε τισ λζξεισ [Λειτουργία
δημιουργηθεί με το Word 2003. ςυμβατότητασ] δίπλα ςτο όνομα αρχείου ςτθ γραμμι τίτλου.

Αυτό ςασ λζει ότι παρόλο που είςτε ςτο Word 2010, ουςιαςτικά δουλεφετε ακόμα με
τθν παλαιότερθ μορφι αρχείων και ότι δεν κα μπορείτε να επεξεργαςτείτε
δυνατότθτεσ του Word 2010 όπωσ τα νζα εργαλεία γραφιματοσ ι μακθματικζσ
εξιςϊςεισ μζχρι να μετατρζψετε το αρχείο ςε μορφι αρχείου Word 2010.
Αποθηκεφετε το αρχείο ςασ ωσ
αρχείο Word 2010.

Εάν κάποιοσ ανοίξει το ζγγραφο ςε Word 2003, εμφανίηεται μια προτροπι με ςφνδεςθ
για δωρεάν λιψθ Πακζτου ςυμβατότθτασ (με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ιδθ
εγκαταςτακεί οι τελευταίεσ ενθμερϊςεισ κϊδικα και τα service pack). Το Πακζτο
ςυμβατότθτασ απαιτείται για να ανοίξει και να αλλθλεπιδράςει το Word 2003 με τα
ζγγραφα του Word 2010.
Εάν ζχετε χρθςιμοποιιςει τισ νζεσ δυνατότθτεσ ι μορφοποιιςεισ του Word 2010 ςτο
ζγγραφό ςασ, όπωσ εργαλεία γραφιματοσ ι μακθματικζσ εξιςϊςεισ, οι χριςτεσ του
Word 2003 μπορεί να δουν προειδοποιιςεισ για μθ υποςτθριηόμενεσ δυνατότθτεσ ι θ
μορφοποίθςθ ι οι δυνατότθτεσ μπορεί να μθν εμφανίηονται ςτο αρχείο.

Αποθηκεφετε το αρχείο ςασ ωσ
αρχείο Word 2003.

Εάν κάποιοσ ανοίξει το ζγγραφο ςτο Word 2003, το ζγγραφο κα ανοίξει κανονικά και
δεν απαιτείται Πακζτο ςυμβατότθτασ.
Εάν ζχετε χρθςιμοποιιςει τισ νζεσ δυνατότθτεσ ι μορφοποιιςεισ του Word 2010 ςτο
ζγγραφό ςασ, όπωσ εργαλεία γραφιματοσ ι μακθματικζσ εξιςϊςεισ, οι χριςτεσ του
Word 2003 μπορεί να δουν προειδοποιιςεισ για μθ υποςτθριηόμενεσ δυνατότθτεσ ι
μορφοποίθςθ ι οι δυνατότθτεσ μπορεί να μθν εμφανίηονται ςτο αρχείο.

Τι πρζπει να κάνω;
Για να εξζλκετε από τθ λειτουργία ςυμβατότθτασ και να μετατρζψετε το αρχείο του 2003
ςτθ νζα μορφι του Word 2010, κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Αρχείο, επιλζξτε το ςτοιχείο
Πληροφορίεσ και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε Μετατροπή.
Προτοφ μετατρζψετε το αρχείο ςασ, αναρωτθκείτε εάν κα χρειαςτεί να ςυνεργαςτείτε
επάνω ςτο ζγγραφό ςασ με άτομα που χρθςιμοποιοφν ακόμα το Word 2003 (ι ακόμα και
παλαιότερθ ζκδοςθ). Εάν θ απάντθςθ είναι ναι, μπορείτε να ςυνεχίςετε να δουλεφετε ςε
κατάςταςθ λειτουργίασ ςυμβατότθτασ, ϊςτε να μθν μπείτε ςτον πειραςμό να
χρθςιμοποιιςετε νζεσ δυνατότθτεσ που δεν υποςτθρίηονται από τθν παλαιότερθ μορφι
αρχείου.
Εάν νομίηετε ότι οι χριςτεσ Word 2003 μπορεί να χρειαςτεί να αλλθλεπιδράςουν με το
ζγγραφο του Word 2010, πρζπει να εκτελζςετε το εργαλείο Ελζγχου ςυμβατότθτασ για να
επιβεβαιωκείτε ότι το αρχείο κα λειτουργιςει κανονικά για αυτοφσ.
Για να κάνετε Ζλεγχο ςυμβατότθτασ, κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Αρχείο, επιλζξτε το ςτοιχείο
Πληροφορίεσ, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Ζλεγχοσ για προβλήματα και, ςτθ ςυνζχεια,
επιλζξτε Ζλεγχοσ ςυμβατότητασ.
Το εργαλείο ςάσ λζει ποιεσ νζεσ δυνατότθτεσ του Word 2010 δεν υποςτθρίηονται από
παλαιότερεσ εκδόςεισ. Μπορείτε τότε να αποφαςίςετε εάν κζλετε να αφαιρζςετε αυτζσ
τισ δυνατότθτεσ για να αποφφγετε προειδοποιιςεισ ςτο Word 2003.
Δεν χρειάηεται να κάνετε κάτι, αναγκαςτικά.
Όταν αποκθκεφετε το αρχείο ςασ ςτθν παλαιότερθ μορφι αρχείου Word 2003 ο Ζλεγχοσ
ςυμβατότθτασ κα εκτελεςτεί αυτόματα και κα ςασ προειδοποιιςει για τυχόν μθ
υποςτθριηόμενεσ δυνατότθτεσ. Μπορείτε, τότε, να κάνετε οποιαδιποτε απαραίτθτθ
αλλαγι ςτθ ςχεδίαςθ του αρχείου.
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Κερδίςτε πίςω το διάςτιχο του Word 2003

Βρείτε δυνατότθτεσ για προχωρθμζνουσ

Στο Word 2003, το διάςτθμα μεταξφ των γραμμϊν είναι 1,0, χωρίσ κενι
γραμμι μεταξφ των παραγράφων. Στο Word 2010 (και ςτο Word 2007), το
διάςτθμα μεταξφ των γραμμϊν ζχει αλλάξει ςε 1,15, με μια κενι γραμμι
μεταξφ των παραγράφων. Μπορείτε να προτιμιςετε να φαίνεται θ απόςταςθ
όπωσ παλαιότερα.

Εάν ςκοπεφετε να χρθςιμοποιείτε ςυνικωσ το Word 2010 για τθ ςχεδίαςθ
μακροεντολϊν, φορμϊν και λφςεων XML ι Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), μπορείτε να προςκζςετε τθν καρτζλα Προγραμματιςτήσ ςτθν
Κορδζλα του Word.

Για να επαναφζρετε το διάςτιχο του Word 2003 ςε ζνα ολόκλθρο ζγγραφο,
αναηθτιςτε τισ εντολζσ ςτθ δεξιά πλευρά τθσ καρτζλασ Κεντρική. Στθν ομάδα
Στυλ, κάντε κλικ ςτο βζλοσ που δείχνει προσ τα κάτω ςτθν επιλογι Αλλαγή
ςτυλ. Στθ ςυνζχεια, τοποκετιςτε το δείκτθ του ποντικιοφ ςτθν εντολι
Σφνολο ςτυλ και επιλζξτε Word 2003.

Στθν Κορδζλα, επιλζξτε τθν καρτζλα Αρχείο
και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο
Επιλογζσ. Στο παράκυρο διαλόγου Επιλογζσ
του Word, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο
Προςαρμογή τησ Κορδζλασ και ζπειτα
επιλζξτε
το
πλαίςιο
ελζγχου
Προγραμματιςτήσ ςτθ λίςτα που
εμφανίηεται ςτα δεξιά. Επιλζξτε OK για να
κλείςετε το παράκυρο διαλόγου Επιλογζσ
του Word.
Θ καρτζλα Προγραμματιςτήσ εμφανίηεται
τϊρα ςτα δεξιά τθσ καρτζλασ Προβολή.

Εάν αργότερα αποφαςίςετε ότι κζλετε πίςω τα διαςτιματα του Word 2010,
κάντε κλικ ςτο μικρό βζλοσ ςτο ςτοιχείο Αλλαγή ςτυλ (ςτθν ομάδα Στυλ ),
τοποκετιςτε το δείκτθ του ποντικιοφ ςτθν εντολι Σφνολο ςτυλ και, ςτθ
ςυνζχεια, επιλζξτε Word 2010. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το
διάςτιχο ςτο Word 2010, πιζςτε F1 για να ανοίξετε τθ Βοικεια και, ζπειτα,
πραγματοποιιςτε αναηιτθςθ για τα διαςτιματα μεταξφ γραμμϊν ι
παραγράφων.

Συμβουλή
Εάν το μόνο που κζλετε να
κάνετε ςτο Word 2010 είναι καταγραφι
μακροεντολισ, δεν χρειάηεται να
προςκζςετε τθν καρτζλα Προγραμματιςτήσ.
Απλϊσ κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Προβολή
και, ςτθ ςυνζχεια, αναηθτιςτε τθν ομάδα
Μακροεντολζσ ςτα δεξιά.

