
εκηλάξηα ECDL Expert 60 σξψλ 

εκηλάξην Δθκάζεζεο ζηηο Δθαξκνγέο ηεο Microsoft: Word, 
Excel, Powerpoint, Access ζε πξνρσξεκέλν 

επίπεδν.  

Δθκάζεζε ησλ Word, Excel, Powerpoint, Access ζε Επίπεδο Expert. 

Σν πξφγξακκα Expert 60 σξψλ, νδεγεί ζηελ Πηζηνπνίεζε Expert θαη 
απνδεηθλχεη ηε γλψζε πιεξνθνξηθήο θαη δεμηνηήησλ ρξήζεο ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν, ζηηο ελφηεηεο: Word Advαnced, Excel 
Advanced, Powerpoint Advanced, Access Advanced. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ρξήζηεο απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε 
ζέζε λα παξάγεη απνηειέζκαηα πνιχ πςεινχ επηπέδνπ θαη λα αληηκεησπίδεη 
έξγα ζχλζεηα & κεγάιεο δπζθνιίαο θάλνληαο ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ (4) 
παξαπάλσ βαζηθψλ εθαξκνγψλ.         

πληζηαηαη ζηνπο εθπαηδεπηέο πιεξνθνξηθήο θαη ηδηαίηεξα ζε φινπο φζνπο 
εθπαηδεχνπλ ζχκθσλα κε ηελ χιε ησλ Φνξέσλ Πηζηνπνίεζεο. 

Διάπκεια: 60 ώπερ 
Κόζηορ: € 395 

Ώπερ Διεξαγωγήρ εμιναπίος: 
Καζεκεξηλά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00 
άββαην: 10.00-14.00 

Με ηην παπακολούθηζη ηος ζεμιναπίος, ζαρ πποζθέποςμε 
επιπλέον: 

•    Βεβαίσζε Παξαθνινχζεζεο ΚΓΒΜ1 (κε ηελ Πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 
•    Απεξηφξηζηε Πξαθηηθή Δμάζθεζε θαη Internet 
•    Πξνψζεζε Βηνγξαθηθνχ ζε Διιεληθέο & Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο 
•    Σπθιφ χζηεκα Γαθηπινγξάθεζεο 
•    Test Πξνζνκνίσζεο Δμεηάζεσλ 



 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΤΛΗ 60 ΩΡΔ: 

ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: WORD EXPERT 

Σν πξφγξακκα Microsoft Word Expert πεξηιακβάλεη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο 
δπλαηφηεηεο, ελψ απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηα 
πξψηα βήκαηα ηεο εθαξκνγήο θαη ζέινπλ λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. 

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ 
γλψζεσλ ζε φζνπο επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηηο βαζηθέο 
γλψζεηο θαη λα εθαξκφζνπλ πξνρσξεκέλεο ιεηηνπξγίεο ζε κηθξά ή κεγάια 
έγγξαθα. πγθεθξηκέλα, απηνί πνπ επηδηψθνπλ απνδνηηθφηεξε εξγαζία θαη 
θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ επεμεξγαζία θαη ηε κνξθνπνίεζε πνιχπινθσλ 
εληχπσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πίλαθεο, θφξκεο θαη γξαθηθά ζα αλαγλσξίζνπλ 
έλαλ πνιχηηκν ζχκκαρν ζε απηφ ην πξφγξακκα. Δπίζεο, ζα είλαη ζε ζέζε 
ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία, φπσο νη καθξνεληνιέο, αιιά θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 
έγγξαθα κε εθηελέο πεξηερφκελν, πνπ κπνξεί λα είλαη πξντφλ νκαδηθήο 
εξγαζίαο. 

1. Ρςθμίζειρ γπαμμών επγαλείων και μενού  
a. Αιιαγή κεγέζνπο γξακκήο εξγαιείσλ   
b. Γεκηνπξγία λέαο γξακκήο εξγαιείσλ 
c. Πξνζζήθε θαη δηαγξαθή θνπκπηψλ ζε γξακκή εξγαιείσλ  
d. Πξνζζήθε κελνχ ζηελ γξακκή κελνχ 

2. Διασείπιζη παπαθύπων και πποβολέρ 
a. χγθξηζε εγγξάθσλ κε παξάζεζε 
b. Γηαίξεζε παξαζχξνπ θαη θαηάξγεζε δηαίξεζεο 
c. Πξνβνιέο εγγξάθσλ 
d. Υάξηεο εγγξάθνπ 
e. Δπηπιένλ ξπζκίζεηο πξνβνιήο παξαζχξσλ 

3. Εύπεζη, ανηικαηάζηαζη και μεηάβαζη 
a. Δχξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθνπνίεζεο 



b. Δχξεζε θαη αληηθαηάζηαζε εηδηθψλ ραξαθηήξσλ 
c. Αλαδήηεζε αληηθεηκέλσλ 
d. Μεηάβαζε ζε ζειίδα 

4. Πποεηοιμαζία εκηύπωζηρ 
a. Δθηχπσζε ζε αξρείν 
b. Αληηθείκελν εθηχπσζεο 
c. Δθηχπσζε εγγξάθνπ ρσξίο λα ην αλνίμνπκε 
d. Παξαθνινχζεζε θαη αθχξσζε εξγαζηψλ εθηχπσζεο 

5. Πποσωπημένερ ηεσνικέρ επεξεπγαζίαρ 
a. Μνξθνπνίεζε γξακκαηνζεηξάο 
b. Μνξθνπνίεζε παξαγξάθνπ 
c. Απηφκαην θείκελν 

6. ηςλ, απίθμηζη και ηαξινόμηζη παπαγπάθων 
a. Γεκηνπξγία ζηπι ραξαθηήξσλ 
b. Σξνπνπνίεζε ζηπι 
c. Γεκηνπξγία αξηζκεκέλεο δηάζξσζεο 
d. Σαμηλφκεζε παξαγξάθσλ 
e. Απηφκαηε κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζε 
f. Αλαζθφπεζε αιιαγψλ Απηφκαηεο Μνξθνπνίεζεο 

7. Πεπιγπάμμαηα και ζκίαζη 
a. Πξνζζήθε γξακκήο απφ ηελ ζπιινγή Clip Art 

8. Επγαλεία γλώζζαρ 
a. Οξζνγξαθηθφο έιεγρνο κε ηε ρξήζε ηνπ εηθνληδίνπ Καηάζηαζε 
νξζνγξαθίαο θαη γξακκαηηθήο 
b. Ρπζκίζεηο νξζνγξαθηθνχ θαη γξακκαηηθνχ ειέγρνπ 
c. Πξνζζήθε ιέμεσλ ζε πξνζαξκνζκέλν ιεμηθφ 
d. Πξνζζήθε λέαο θαηαρψξεζεο ζηε ιίζηα Απηφκαηεο Γηφξζσζεο 
e. Αιιαγή πξνεπηιεγκέλεο γιψζζαο ιεμηθνχ 
f. Θεζαπξφο 
g. πιιαβηζκφο 

9. Πίνακερ 
a. Απηφκαηε πξνζαξκνγή θειηψλ ζηα πεξηερφκελα 
b. Οκνηφκνξθε θαηαλνκή γξακκψλ θαη ζηειψλ 
c. Απηφκαηε κνξθνπνίεζε πίλαθα 
d. Δκθάληζε θαη απφθξπςε γξακκψλ πιέγκαηνο 
e. Πεξηζηξνθή θεηκέλνπ κέζα ζηα θειηά 
f. Μεηαηξνπή θεηκέλνπ ζε πίλαθα ή πίλαθα ζε θείκελν 
g. Σαμηλφκεζε θεηκέλνπ ζε πίλαθα 
h. Δπαλάιεςε επηθεθαιίδαο πίλαθα 
i. Τπνινγηζκνί ζε πίλαθα 

10.Πποζθήκη γπαθημάηων και ςπολογιζηικών θύλλων 
a. Γεκηνπξγία γξαθήκαηνο 
b. Δκθάληζε θαη απφθξπςε θχιινπ δεδνκέλσλ 



c. Καηαρψξηζε δεδνκέλσλ 
d. Αιιαγή ηχπνπ γξαθήκαηνο 
e. Μεηαθίλεζε γξαθήκαηνο 
f. Δηζαγσγή ππνινγηζηηθνχ θχιινπ ζε έγγξαθν 

11.Διαμόπθωζη ζελίδαρ 
a. Αιιαγή απφζηαζεο θεθαιίδαο ή ππνζέιηδνπ απφ ην θείκελν 
b. Γεκηνπξγία θεθαιίδαο θαη ππνζέιηδνπ κε δηαθνξά ζηελ πξψηε ζειίδα 
c. Γεκηνπξγία θεθαιίδαο θαη ππνζέιηδνπ κε δηαθνξά ζε κνλέο/δπγέο ζειίδεο 

12.Ππόηςπα 
a. Γεκηνπξγία Πξνηχπνπ 
b. Γεκηνπξγία εγγξάθνπ κε βάζε πξνζαξκνζκέλν πξφηππν 

13.Μακποενηολέρ 
a. Καηαγξαθή καθξνεληνιήο 
b. Δθηέιεζε καθξνεληνιήο 
c. Γηαγξαθή καθξνεληνιήο 
d. 14.Δπεμεξγαζία καθξνεληνιήο 

14.ςγσώνεςζη αλληλογπαθίαρ 
a. Γεκηνπξγία αξρείνπ πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ 
b. Δπεμεξγαζία θφξκαο δεδνκέλσλ 
c. Δηζαγσγή πεδίσλ ζπγρψλεπζεο 
d. Έιεγρνο ηεο ζπγρψλεπζεο αιιεινγξαθίαο 
e. πγρψλεπζε ζηνλ εθηππσηή 
f. Υξήζε επηινγψλ θίιηξνπ 
g. Σαμηλφκεζε δεδνκέλσλ γηα ζπγρψλεπζε 
h. Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ 

15.σεδίαζη και Επεξεπγαζία εικόναρ  
a. Δηζαγσγή απηφκαηνπ ζρήκαηνο 
b. Δπηινγή αληηθεηκέλνπ/ εηθφλαο 
c. Αιιαγή κεγέζνπο  
d. Πεξηζηξνθή αληηθεηκέλνπ  
e. ηνίρηζε θαη θαηαλνκή αληηθεηκέλσλ  
f. Πξνζζήθε θεηκέλνπ ζε αληηθείκελν ζρεδίαζεο  
g. Δηζαγσγή αληηθεηκέλνπ WordArt  
h. Δηζαγσγή γξαθηθνχ απφ ηε ζπιινγή Clip Art i. Δηζαγσγή εηθφλαο  
j. Δθέ γεκίζκαηνο  
k. Δθαξκνγή ρξψκαηνο γξακκήο  
l. Αιιαγή ζηπι γξακκήο 

16.Χπήζη πεδίων 
a. Δηζαγσγή πεδίνπ Ηκεξνκελίαο 
b. Δλεκέξσζε πεδίσλ 
c. Κιείδσκα θαη μεθιείδσκα πεδίσλ 

17.Φόπμερ 
a. Γεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία θφξκαο 



b. Πξνζζήθε πεδίσλ ζε θφξκα 
c. Ιδηφηεηεο πεδίνπ θφξκαο 
d. Πξνζζήθε θεηκέλνπ βνήζεηαο 
e. Πξνζηαζία πεδίσλ θφξκαο 
f. Δθηχπσζε δεδνκέλσλ θφξκαο 
g. Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε αξρείν θεηκέλνπ 

18.Ομαδική επγαζία με έγγπαθα 
a. ηνηρεία ρξήζηε 
b. Πξνζζήθε ζρνιίσλ 
c. Δπεμεξγαζία ζρνιίσλ 
d. Γηαγξαθή ζρνιίσλ 
e. Παξαθνινχζεζε αιιαγψλ 
f. Δθηχπσζε ζρνιίσλ θαη αιιαγψλ 
g. Δθδφζεηο 

19.Επγαζία με μεγάλα έγγπαθα  
a. Γεκηνπξγία πξσηεχνληνο εγγξάθνπ    
b. Δηζαγσγή δεπηεξεπφλησλ εγγξάθσλ   
c. Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ   
d. Γεκηνπξγία επξεηεξίνπ 
e. ειηδνδείθηεο 
f. Πξνζζήθε ιεδάληαο  
g. Παξαπνκπέο  
h. Τπνζεκεηψζεηο 

20.Διασείπιζη απσείων 
a. Απηφκαηε απνζήθεπζε εγγξάθνπ 
b. Αλάθηεζε εγγξάθσλ 
c. Οξηζκφο πξνεπηιεγκέλνπ θαθέινπ απνζήθεπζεο θαη αλνίγκαηνο εγγξάθσλ 
d. Δχξεζε αξρείνπ 
e. Υξήζε θσδίθσλ πξφζβαζεο 

ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: EXCEL EXPERT 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel Expert είλαη λα πξνζθέξεη ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο ζε φζνπο ζέινπλ πέξα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε 
κηθξά ή κεγάια ππνινγηζηηθά θχιια. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άηνκν πνπ επηζπκεί λα εξγαζηεί πην απνδνηηθά θαη ζε 
πςειφηεξν απφ ην βαζηθφ επίπεδν ηθαλφηεηαο έηζη ψζηε λα παξάγεη 
πςεινχ επηπέδνπ απνηειέζκαηα επεμεξγαζίαο ινγηζηηθψλ θχιισλ, 
πνιχπινθνπο ππνινγηζκνχο, ζπλδπαζκέλεο ζπλαξηήζεηο, λα κνξθνπνηεί θαη 
λα ζρεδηάδεη ππνινγηζηηθά θχιια πνπ πεξηιακβάλνπλ ηχπνπο, ζπλαξηήζεηο, 
θφξκεο θαη γξαθηθά ζα αλαγλσξίζεη έλαλ πνιχηηκν ζχκκαρν ζε απηή ηελ 
εθπαηδεπηηθή ελφηεηα. 

Δπίζεο, παξέρνληαη φιεο νη γλψζεηο γηα θάπνηνλ πνπ επηδεηά λα είλαη ηθαλφο 
λα ρεηξηζηεί εξγαιεία, φπσο καθξνεληνιέο, λα νινθιεξψλεη 
πξνρσξεκέλεο ιεηηνπξγίεο γξαθεκάησλ, ζπλαξηήζεσλ θαη ζπγθεληξσηηθψλ 
πηλάθσλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ θχιισλ. 



1. Διασείπιζη παπαθύπων και πποβολέρ 
a. Γηαίξεζε παξαζχξνπ 
b. Καηάξγεζε δηαίξεζεο 
c. ηαζεξνπνίεζε παξαζχξνπ 
d. Πξνβνιέο ζειίδσλ 
e. Γηάζξσζε 

2. Ειζαγωγή δεδομένων 
a. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ αξρεία θεηκέλνπ 
b. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ 
c. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ βάζε δεδνκέλσλ 

3. Πποζαπμογή βιβλίος επγαζίαρ 
a. Απηφκαηε επηινγή πεξηνρήο θειηψλ 
b. Απφθξπςε θαη εκθάληζε γξακκψλ ή ζηειψλ 
c. Απφθξπςε θαη εκθάληζε βηβιίνπ εξγαζίαο 

4. Μεηακίνηζη, ανηιγπαθή και ζςμπλήπωζη 
a. Υξήζε ηεο εηδηθήο επηθφιιεζεο 
b. Δπηινγήο απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο 
c. Πξνζαξκνζκέλεο ιίζηεο 

5. Μοπθοποίηζη κελιών 
a. Μνξθνπνίεζε γξακκαηνζεηξάο 
b. Μνξθνπνίεζε αξηζκψλ 
c. Γεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ κνξθνπνηήζεσλ αξηζκψλ 
d. Απηφκαηε κνξθνπνίεζε 
e. Καηάξγεζε απηφκαηεο κνξθνπνίεζεο 
f. Μνξθνπνίεζε ππφ φξνπο 
g. Πξνζαξκνζκέλε κνξθνπνίεζε ππφ φξνπο 
h. Αληηγξαθή κνξθνπνίεζεο 

6. Ππόηςπα βιβλίων επγαζίαρ και ονόμαηα κελιών 
a. Γεκηνπξγία πξνηχπνπ 
b. Ολνκαζία πεξηνρψλ θειηψλ 

ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: POWERPOINT EXPERT 

Σν πξφγξακκα Microsoft PowerPoint Expert απεπζχλεηαη ζην ρξήζηε πνπ 
ζέιεη λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο πάλσ ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 
ζρεδηαζκνχ, ηξνπνπνίεζεο, κνξθνπνίεζεο κηαο παξνπζίαζεο. Έηζη ζα είλαη 
ζε ζέζε λα εξγαζηεί πην απνδνηηθά θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή γηα λα 
δεκηνπξγεί παξνπζηάζεηο. 

1. Πποεηοιμαζία παποςζίαζηρ 
a. Σχπνη παξνπζηάζεσλ 
b. πλζήθεο παξνπζίαζεο 
c. εκεηψζεηο αθξναηεξίνπ 
d. εκεηψζεηο νκηιεηή 
e. Δθηέιεζε παξνπζίαζεο 



2. Διασείπιζη παποςζίαζηρ 
a. Γεκηνπξγία παξνπζίαζεο βαζηζκέλε ζε πξφηππν 
b. Γεκηνπξγία λένπ πξνηχπνπ παξνπζίαζεο 
c. Γεκηνπξγία παξνπζίαζεο κε ηε ρξήζε ηνπ Οδεγνχ Απηφκαηεο Γεκηνπξγίαο 
Πεξηερνκέλνπ 
d. Δπεμεξγαζία πξνηχπνπ 
e. Τπφδεηγκα δηαθαλεηψλ 
f. Τπφδεηγκα ζεκεηψζεσλ θαη ζεκεηψζεσλ αθξναηεξίνπ 
g. Τπφδεηγκα ηίηισλ 
h. Μνξθνπνίεζε/ δηαγξαθή ππνδείγκαηνο 
i. Δηζαγσγή εηθφλαο ή αληηθεηκέλνπ ζε ππφδεηγκα 
j. Μνξθνπνίεζε δηαθαλεηψλ 
k. Μνξθνπνίεζε θφληνπ δηαθαλεηψλ 
l. Δηζαγσγή δηαθαλεηψλ ή αξρείσλ δηάξζξσζεο ζε παξνπζίαζε 

3. σεδίαζη γπαθικών 
a. Πξνζζήθε απηφκαηνπ ζρήκαηνο 
b. Μνξθνπνίεζε αληηθεηκέλσλ 
c. Πεξηζηξνθή 
d. ηνίρηζε θαη θαηαλνκή αληηθεηκέλσλ 
e. Οκαδνπνίεζε θαη θαηάξγεζε νκαδνπνίεζεο ζηνηρείσλ 
f. Γηάηαμε αληηθεηκέλσλ 
g. Πξνζζήθε θεηκέλνπ ζε αληηθείκελν ζρεδίαζεο 
h. Δηζαγσγή θεηκέλνπ WordArt 
i. Δηζαγσγή δηαγξάκκαηνο ή νξγαλνγξάκκαηνο 
j. Δθαξκνγή ρξψκαηνο γεκίζκαηνο 
k. Δθαξκνγή ηξηζδηάζηαηνπ ζηπι 
l. Πξφζζεηεο κνξθνπνηήζεηο ζε αληηθείκελν 

4. Μοπθοποίηζη εικόνων    
a. Δηζαγσγή εηθφλαο   
b. Δηζαγσγή Clip Art  
c. Αιιαγή δηαζηάζεσλ εηθφλαο  
d. Πεξηζηξνθή εηθφλαο 
e. Πεξηθνπή εηθφλαο  
f. Μνξθνπνίεζε εηθφλαο  
g. πκπίεζε εηθφλσλ   
h. Απνζήθεπζε εηθφλαο ζε αξρείν  
i. Απνζήθεπζε δηαθαλεηψλ παξνπζίαζεο ζε κνξθή εηθφλσλ 

5. Γπαθήμαηα 
a. Πξνζζήθε γξαθήκαηνο 
b. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Microsoft Graph 
c. Πξνζζήθε/Γηαγξαθή γξακκψλ θαη ζηειψλ ζε θχιιν δεδνκέλσλ 
d. Σξνπνπνίεζε γξαθήκαηνο 
e. Δπηινγέο γξαθήκαηνο 
f. Μνξθνπνίεζε γξαθήκαηνο 
g. Μνξθνπνίεζε αμφλσλ 
h. Δπεμεξγαζία θαη κνξθνπνίεζε γξαθήκαηνο πίηαο 



i. Γξάθεκα 3-Γ 
j. Υξήζε εηθφλσλ ζε γξάθεκα 

6. Διαγπάμμαηα 
a. Γεκηνπξγία νξγαλνγξάκκαηνο 
b. Πξνζζήθε ζρήκαηνο ζε νξγαλφγξακκα 
c. Μνξθνπνίεζε νξγαλνγξάκκαηνο 
d. Γεκηνπξγία άιισλ εηδψλ δηαγξακκάησλ 

7. Πολςμέζα 
a. Δηζαγσγή ηαηλίαο 
b. Δηζαγσγή ήρνπ 
c. Δγγξαθή ερεηηθνχ ζρνιίνπ 
d. Αλαπαξαγσγή κνπζηθψλ θνκκαηηψλ απεπζείαο απφ CD 
e. Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αλαπαξαγσγήο ηαηλίαο ή ήρνπ 
f. Δπηινγέο αλαπαξαγσγήο ηαηλίαο ή ήρνπ 

8. Κοςμπιά ενεπγειών και ςπεπζύνδεζμοι 
a. Κνπκπηά ελεξγεηψλ 
b. Μνξθνπνίεζε θνπκπηνχ ελέξγεηαο 
c. Γεκηνπξγία ππεξζπλδέζκνπ 
d. Δπεμεξγαζία ππεξζπλδέζκνπ 
e. Γηαγξαθή ππεξζπλδέζκνπ 
f. χλδεζε θαη ελζσκάησζε αληηθεηκέλσλ 
g. Δλεκέξσζε ζχλδεζεο 

9. Εθέ κίνηζηρ 
a. Δθέ ελαιιαγήο δηαθαλεηψλ 
b. Πξνζζήθε εθέ θίλεζεο ζε θείκελν θαη αληηθείκελα 
c. Πξνζαξκνγή εθέ θίλεζεο 
d. Αιιαγή ζεηξάο θίλεζεο 
e. Ρπζκίζεηο εθέ θίλεζεο 
f. Πεξηζζφηεξεο επηινγέο εθέ θίλεζεο 
g. Δθαξκνγή θίλεζεο ζε γξάθεκα 
h. Γηαδξνκέο θίλεζεο 
i. Υξνληζκφο εθέ θίλεζεο 
j. Καηάξγεζε εθέ 

10. Πποβολή παποςζίαζηρ 
a. Πξνβνιή δηαθαλεηψλ 
b. Γηαθνπή ηεο πξνβνιήο παξνπζίαζεο 
c. Υξνληζκφο παξνπζίαζεο κε δνθηκή 
d. Δπεμεξγαζία θαη δηαγξαθή ρξνληζκνχ δηαθαλεηψλ 
e. Γεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλεο πξνβνιήο 
f. Απφθξπςε θαη επαλεκθάληζε δηαθαλεηψλ 
g. Ρπζκίζεηο πξνβνιήο παξνπζίαζεο 

11. Μακποενηολέρ 
a. Καηαγξαθή καθξνεληνιήο 
b. Δθηέιεζε καθξνεληνιήο 



c. Αληηζηνίρηζε καθξνεληνιήο ζε αληηθείκελν ηεο παξνπζίαζεο 
d. Γηαγξαθή καθξνεληνιήο 

ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ACCESS EXPERT 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Access Expert είλαη λα θέξεη ηνλ 
ρξήζηε ζε επαθή κε ηεο πξνρσξεκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα γλσξίδεη ήδε ηηο βαζηθέο 
αξρέο γηα ηα αληηθείκελα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα ηνπ 
βαζηθνχ επηπέδνπ. 

Έηζη, ν ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα λα 
νξγαλψλεη, λα εμάγεη, λα πξνβάιιεη θαη λα εθζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο πνπ ζεσξνχληαη πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε 
δηαρείξηζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαη λα εθηειεί απιέο 
καθξνεληνιέο, θαζψο θαη λα εηζάγεη, λα εμάγεη θαη λα ζπλδέεη δεδνκέλα. 

1. σεδιαζμόρ βάζηρ δεδομένων και δημιοςπγία πίνακα   
α. ρεδηαζκφο βάζεο δεδνκέλσλ 
β. Γεκηνπξγία πίλαθα δεδνκέλσλ 
γ. Ιδηφηεηεο πεδίσλ 
δ. Γεληθέο ηδηφηεηεο πεδίσλ 
ε. Αληηγξαθή ζρεδίαζεο πίλαθα 
  
2. σέζειρ   
α. Γεκηνπξγία ζρέζεο 
β. Οξηζκφο θιεηδηψλ ζρέζεο 
γ. Γηαρείξηζε ζρέζεσλ 
δ. Ιδηφηεηεο ζρέζεσλ 
ε. Δκθάληζε/ Γηαγξαθή ζρέζεσλ 
δ. Δθηχπσζε ζρέζεσλ 
  
3. Επωηήμαηα   
α. Κξηηήξηα 
β. Δξψηεκα επηινγήο 
γ. Δξψηεκα ελεξγεηψλ 
δ. Δξψηεκα δεκηνπξγίαο πίλαθα 
ε. Δξψηεκα δηαγξαθήο 
δ. Δξψηεκα ελεκέξσζεο 
ε. Δξψηεκα πξνζάξηεζεο 
ζ. Δπεμεξγαζία εξσηήκαηνο/Σαμηλφκεζε 
η. Δθηέιεζε εξσηήκαηνο 
  
4. Ππόζθεηερ δςναηόηηηερ επωηημάηων  
α. Δκθάληζε ησλ πςειφηεξσλ ή ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζε έλα εξψηεκα 
β. Δχξεζε αηαίξηαζησλ εγγξαθψλ  
γ. Δξψηεκα εχξεζεο δηπιφηππσλ 
δ. Γηαγξαθή δηπιφηππσλ εγγξαθψλ  
ε. Γεκηνπξγία εξσηήκαηνο δηαζηαχξσζεο  
δ. Οκαδνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζε εξψηεκα 



ε. Υξήζε ππνινγηζκψλ ζε εξψηεκα  
ζ. Γεκηνπξγία πεδίνπ ππνινγηζκνχ ζε εξψηεκα  
η. Γφκεζε εθθξάζεσλ θ. χλδεζκνη  
ι. Δξψηεκα παξακέηξσλ  
κ. Δληνπηζκφο θελψλ ηηκψλ  
λ. Δληνπηζκφο κεδεληθψλ ηηκψλ 
  
5. Δημιοςπγία θόπμαρ και πποζθήκη σειπιζηηπίων  
α. Γεκηνπξγία θφξκαο  
β. Ιδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ θφξκαο 
γ. Γεκηνπξγία θφξκαο κε θαξηέιεο 
δ. Πιαίζηα θεηκέλνπ 
ε. Δηηθέηεο 
δ. Πιαίζηα θαηαιφγνπ 
ε. χλζεηα πιαίζηα 
ζ. Πιαίζηα ειέγρνπ 
η. Οκάδεο επηινγψλθ. Οξηζκφο ηεο ζεηξάο ελεξγνπνίεζεο ησλ ρεηξηζηεξίσλ 
  
6. Ππόζθεηα ζηοισεία για ηιρ θόπμερ   
α. Δλφηεηεο θφξκαο  
β. Μνξθνπνίεζε ελνηήησλ θφξκαο 
γ. Αιιαγή ζηπι θφξκαο 
δ. Πξνζζήθε αξίζκεζεο ζειίδσλ, εκεξνκελίαο θαη ψξαο 
ε. Γεπηεξεχνπζεο θφξκεο 
δ. Τπνινγηζκνί ζε θφξκα 
ε. Τπνινγηζκνί κεηαμχ πεδίσλ θχξηαο θαη δεπηεξεχνπζαο θφξκαο 
ζ. Μνξθνπνίεζε ππφ φξνπο 
η. Πεξηνξηζκφο δηθαησκάησλ ζε πξνβνιή θφξκαο 
  
7. Εκθέζειρ   
α. Γεκηνπξγία έθζεζεο   
β. Δλφηεηεο έθζεζεο 
γ. Σξνπνπνίεζε έθζεζεο  
δ. πλέλσζε πεδίσλ θεηκέλνπ 
ε. Υξήζε ππνινγηζκψλ ζε έθζεζε 
δ. Πξνζζήθε αιιαγήο ζειίδαο ζε έθζεζε 
ε. Γηακφξθσζε ζειίδαο 
  
8. Μακποενηολέρ  
α. Καηαγξαθή απιήο καθξνεληνιήο 
β. Απνζήθεπζε καθξνεληνιήο  
γ  Καηαγξαθή καθξνεληνιήο πεξηζζφηεξσλ ελεξγεηψλ  
δ. Γηαρείξηζε ελεξγεηψλε. Δθηέιεζε καθξνεληνιψλ  
δ. Δλζσκάησζε καθξνεληνιήο ζε αληηθείκελν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
  
9. Ειζαγωγή και εξαγωγή δεδομένων   
α. Δηζαγσγή αξρείνπ θεηκέλνπ 
β. Δηζαγσγή αξρείνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ 
γ. Δηζαγσγή αληηθεηκέλσλ απφ άιιε βάζε δεδνκέλσλ 
δ. Δμαγσγή δεδνκέλσλε. Γηαρείξηζε ζπλδεδεκέλσλ πηλάθσλ 



  

Επιλέξηε ηο ππόγπαμμα πος ζαρ ενδιαθέπει και αποκηήζηε και εζείρ ηιρ 
γνώζειρ πος απέκηηζαν ζε εμάρ σιλιάδερ άνθπωποι πος μαρ 
εμπιζηεύθηκαν από ηο 1992 έωρ ζήμεπα... 

 


