
Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης
Προσθέστε τις αγαπημένες σας εντολές στη γραμμή εργαλείων 
γρήγορης πρόσβασης, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες όταν τις 
χρειάζεστε.

Προσθήκη εικόνων
Προσθέστε μία ή περισσότερες εικόνες στη δημοσίευση από τον 
υπολογιστή σας, τη συλλογή εικόνων clip art του Office.com ή 
από το Web.

Διαχείριση αρχείων
Κάντε κλικ στην καρτέλα  
Αρχείο για να δημιουργήσετε, 
να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε, 
να εκτυπώσετε και να  
μοιραστείτε αρχεία, καθώς 
και για να επεξεργαστείτε τα 
επαγγελματικά στοιχεία σας 
και να ενεργοποιήσετε άλλες 
επιλογές.

Προβολή ή εναλλαγή λογαριασμών στο Internet
Εάν εργάζεστε στο cloud, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > 
Λογαριασμός για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ή να κάνετε 
εναλλαγή λογαριασμών.

Παράθυρο περιήγησης
Χρησιμοποιήστε το παράθυρο 
περιήγησης για να  
περιηγηθείτε στη δημοσίευσή 
σας, να προσθέσετε και να 
διαγράψετε σελίδες.

Ζουμ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη 
γραμμή ρυθμιστικού για  
γρήγορη μεγέθυνση και 
σμίκρυνση στις σελίδες της 
δημοσίευσής σας.

Προβολή
Κάντε εναλλαγή μεταξύ  
ανοίγματος μίας και δύο  
σελίδων με ένα μόνο κλικ.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της 
κορδέλας
Κάντε κλικ σε αυτό το βέλος για 
να αποκρύψετε την κορδέλα. 
Για να εμφανίσετε την κορδέλα, 
κάντε κλικ σε μια καρτέλα και 
στη συνέχεια κάντε κλικ στο 
εικονίδιο καρφίτσας.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  
Το Microsoft Publisher 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι’ αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε  
αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.



Χρήση της κορδέλας
Στην κορυφή του παραθύρου δημοσίευσης υπάρχει μια πλατιά λωρίδα που 
ονομάζεται "κορδέλα". Κάθε καρτέλα της κορδέλας περιλαμβάνει διαφορετικά 
κουμπιά και εντολές που οργανώνονται σε ομάδες.

Όταν ανοίγετε μια δημοσίευση στον Publisher 2013, η Κεντρική καρτέλα εμφανίζει 
τις εργασίες και εντολές του Publisher που χρησιμοποιούνται συχνότερα. 

Έναρξη με πρότυπο
Κάθε δημοσίευση μπορεί να ξεκινήσει από τη νέα συλλογή οπτικών προτύπων.  
Επιλέξτε μια κενή δημοσίευση ή κάποιο από τα ελκυστικά νέα πρότυπα δημοσίευσης.

Απόκρυψη ή εμφάνιση της 
κορδέλας
Εάν θέλετε να έχετε περισσότερο χώρο στην οθόνη, μπορείτε να αποκρύψετε την 
κορδέλα. Κάντε κλικ στο μικρό βέλος στη δεξιά άκρη της κορδέλας. Για να  
εμφανίσετε την κορδέλα ξανά αργότερα, κάντε κλικ σε έναν τίτλο καρτέλας και στη 
συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο καρφίτσας που εμφανίζεται στη θέση του βέλους.

Κατά την εργασία σας στον Publisher 2013, μπορείτε να εμφανίσετε τη συλλογή 
προτύπων ξανά οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στις επιλογές Αρχείο > 
Δημιουργία.



Στοιχεία που ενδέχεται να αναζητάτε 
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να βρείτε κάποια από τα συνηθέστερα εργαλεία και 
εντολές στον Publisher 2013.

Για... Κάντε κλικ 
στην καρτέλα... Και κάντε αναζήτηση στην ομάδα...

Άνοιγμα, δημιουργία, αποθήκευση, κοινή χρήση, εξαγωγή ή εκτύπωση Αρχείο Προβολή Backstage (κάντε κλικ στις εντολές στο αριστερό  
τμήμα παραθύρου).

Πινέλο μορφοποίησης, γραμματοσειρές και μορφοποίηση  
γραμματοσειρών, μορφοποίηση παραγράφων, στοίχιση

Κεντρική Πρόχειρο, Γραμματοσειρά, Παράγραφος και Τακτοποίηση.

Εισαγωγή πλαισίων κειμένου, εικόνων, πινάκων, σχημάτων Εισαγωγή Πίνακες, Απεικονίσεις και Κείμενο.

Αλλαγή προτύπων, περιθωρίων, προσανατολισμού ή μεγέθους σελίδας, 
ρύθμιση οδηγών διάταξης, εφαρμογή σχημάτων, εύρεση κύριας σελίδας

Σχεδίαση σελίδας Πρότυπο, Διαμόρφωση σελίδας, Διάταξη, Σχήματα και  
Φόντο σελίδας.

Συγχώνευση αλληλογραφίας Στοιχεία  
αλληλογραφίας

Έναρξη, Εγγραφή και εισαγωγή πεδίων, Προεπισκόπηση  
αποτελεσμάτων και Τέλος.

Ορθογραφικό έλεγχο, έρευνα στο Internet, μετάφραση κειμένου,  
ορισμός γλώσσας

Αναθεώρηση Γλωσσικός έλεγχος και Γλώσσα.

Προβολή κανονικής/κύριας σελίδας, προβολή διάταξης, εμφάνιση  
οδηγών, χαράκων, διαχείριση γραφικών

Προβολή Προβολές, Διάταξη και Εμφάνιση.



Προσθήκη εικόνων 
 

Ο Publisher 2013 επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή εικόνων από οπουδήποτε — είτε 
βρίσκονται στον υπολογιστή σας, στη συλλογή εικόνων clip art του Office.com ή σε 
άλλη θέση στο Web.

Όταν επιλέγετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα, ο Publisher 2013 τις τοποθετεί σε 
μια στήλη στην περιοχή εκτός σελίδας. Από την περιοχή εκτός σελίδας  
μπορείτε να σύρετε μια εικόνα στη σελίδα δημοσίευσης και να τη σύρετε ξανά 
εκτός, για να την αφαιρέσετε ή για να αντικαταστήσετε μια εικόνα με μια άλλη, 
εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την εμφάνισή της.

Εναλλαγή εικόνων
 

Μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε μια εικόνα στη διάταξή σας με μια άλλη, 
ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται και οι δύο στην ίδια σελίδα ή εάν η μία  
βρίσκεται στην περιοχή εκτός σελίδας.

Επιλέξτε την πρώτη εικόνα και στη συνέχεια σύρετε το εικονίδιο του βουνού που 
εμφανίζεται στη δεύτερη εικόνα. Όταν δείτε το ροζ περίγραμμα με επισήμανση 
γύρω από την εικόνα, αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού.



Προσθήκη εφέ εικόνας
 

Ο Publisher 2013 προσφέρει διάφορα νέα εφέ εικόνας. Μπορείτε να εφαρμόσετε 
σκιές, λάμψεις, απαλές ακμές, αντανακλάσεις, κορνίζες και περιστροφές 3-Δ στις 
εικόνες σας.

Για να εφαρμόσετε το εφέ που θέλετε, επιλέξτε την εικόνα και κάντε κλικ στην 
επιλογή Εφέ εικόνας από την καρτέλα Εργαλεία εικόνας – Μορφοποίηση.

Προσθήκη εφέ κειμένου
 

Τα νέα εφέ κειμένου στον Publisher σάς επιτρέπουν να κάνετε τις δημοσιεύσεις 
σας οπτικά ενδιαφέρουσες. Επιλέξτε ανάμεσα σε σκιές, λάμψεις, αντανακλάσεις 
και κορνίζες.

Για να εφαρμόσετε το εφέ που θέλετε, επιλέξτε το κείμενο και κάντε κλικ στην 
επιλογή Εφέ κειμένου από την καρτέλα Εργαλεία πλαισίου κειμένου –  
Μορφοποίηση.



Εκτύπωση σε φωτογραφείο
 

Η εκτύπωση φωτογραφιών στο Internet είναι πιο εύκολη από ποτέ, χάρη στις  
ενσωματωμένες επιλογές συσκευασίας και διανομής του Publisher 2013.

Τώρα μπορείτε να αποθηκεύετε τις δημοσιεύσεις σας ειδικά για την εκτύπωση  
φωτογραφιών. Κάθε σελίδα της δημοσίευσής σας εξάγεται ως εικόνα JPEG, την 
οποία μπορείτε να αποστείλετε στην τοποθεσία Web ενός φωτογραφείου για  
εκτύπωση.

Χρήση εικόνων ως φόντων  
σελίδας
 

Οι εικόνες σας μπορούν να γίνουν εντυπωσιακά φόντα δημοσίευσης. Κάντε δεξί 
κλικ σε μια εικόνα, επιλέξτε το στοιχείο Εφαρμογή στο φόντο και στη συνέχεια 
επιλέξτε Γέμισμα, ώστε η εικόνα να καλύψει ολόκληρη τη σελίδα ή επιλέξτε  
Παράθεση, για να προσθέσετε πολλά αντίγραφα της εικόνας στο φόντο.


