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Άσκηση Word-1 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word1. 

2. Ρλθκτρολογιςτε το παρακάτω κείμενο: 

Άλαν Τοφρινγκ 

Ο Άλαν ΜάκιςονΤοφρινγκ ιταν Άγγλοσ μακθματικόσ, κακθγθτισ τθσ λογικισ, 

κρυπτογράφοσ και κεωρθτικόσ βιολόγοσ. Θεωρείται «πατζρασ τθσ επιςτιμθσ 

υπολογιςτϊν», χάρθ ςτθν πολφ μεγάλθ ςυνειςφορά του ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ κεωρίασ 

υπολογιςμοφ κατά τθ δεκαετία του 1930, αλλά και τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, χάρθ ςτθ 

λεγόμενθ δοκιμι Τοφρινγκ τθν οποία πρότεινε το 1950 ζναν τρόπο να διαπιςτωκεί 

πειραματικά αν μία μθχανι ζχει αυκεντικζσ γνωςτικζσ ικανότθτεσ και μπορεί να ςκεφτεί. 

Το ζργο του από τθ δεκαετία του '30 προςζδωςε ςτθν ωσ τότε άτυπθ ζννοια του 

αλγορίκμου μία επίςθμθ, αυςτθρι μακθματικι διατφπωςθ μζςω τθσ λεγόμενθσ Μθχανισ 

Τοφρινγκ. Ακόμα, ο Τοφρινγκ διατφπωςε τθν περίφθμθ εικαςία του, ευρζωσ αποδεκτι, 

ςφμφωνα με τθν οποία θ Κακολικι Μθχανι Τοφρινγκ είναι κεωρθτικά ικανι να υπολογίςει 

ό,τι είναι δυνατό να υπολογιςτεί αλγορικμικά. 

Οι επιςτθμονικζσ ςυνειςφορζσ του Τοφρινγκ κατά τθ διάρκεια του Β' Ραγκοςμίου Ρολζμου 

δεν αναγνωρίςτθκαν ποτζ δθμόςια κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του επειδι θ εργαςία του 

ιταν απόρρθτθ. Στο κζντρο τθσ Βρετανικισ Υπθρεςίασ Αντικαταςκοπείασ ιταν το κεντρικό 

πρόςωπο ςτθν αποκρυπτογράφθςθ των γερμανικϊν ςτρατιωτικϊν κωδικϊν, όντασ ο 

προϊςτάμενοσ τθσ Ομάδασ 8. Η ομάδα αυτι επιφορτίςτθκε με τθν αποκωδικοποίθςθ τθσ 

γερμανικισ κρυπτογραφικισ ςυςκευισ Enigma. 

Μετά τον Ρόλεμο, ςχεδίαςε ζναν από τουσ πρϊτουσ θλεκτρονικοφσ προγραμματίςιμουσ 

ψθφιακοφσ υπολογιςτζσ ςτο Εκνικό Φυςικό Εργαςτιριο, όπωσ λεγόταν, και καταςκεφαςε 

μια δεφτερθ υπολογιςτικι μθχανι ςτο Ρανεπιςτιμιο του Μάντςεςτερ. Ο Τοφρινγκ πζκανε 

το 1954, 16 μζρεσ πριν τα 42α γενζκλιά του από δθλθτθρίαςθ από κυάνιο. Ζρευνα 

προςδιόριςε το κάνατό ωσ αυτοκτονία, αλλά είναι γνωςτό ότι τα ςτοιχεία απίςθσ ςτθρίηουν 

τθν πικανότθτα τυχαίασ δθλθτθρίαςθσ. Το Βραβείο Τοφρινγκ, θ φψιςτθ επιςτθμονικι 

διάκριςθ ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ από το 1966 κι ζπειτα, ονομάςτθκε ζτςι προσ τιμιν 

του. 

Ρθγι: Wikipedia 

3. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

*Σθμείωςθ: Τα ελλθνικά ειςαγωγικά μπαίνουν με Ctr+Alt+[ για το« και Ctr+Alt++ για το ». 

Άσκηση Word-2 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word2. 

1. Αντιγράψτε από το αρχείο ΑΜ-Word1 τον τίτλο και τθν πρϊτθ παράγραφο και 

επικολλιςτε τα ςτο ΑΜ-Word2. 

2. Τροποποιιςτε τθ γραμματοςειρά του τίτλου, ϊςτε να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 
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 Γραμματοςειρά:BookmanOldStyle 

 Μζγεκοσ: 16 

 Στυλ: Ζντονθ γραφι (Bold) 

 Χρϊμα γραμματοςειράσ: Μπλε 

 Υπογράμμιςθ: Διπλι γραμμι 

 Χρϊμα υπογράμμιςθσ: Κδιο με γραμματοςειρά 

3. Τροποποιιςτε τθ γραμματοςειρά τθσ παραγράφου ϊςτε να ζχει τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά: 

 Γραμματοςειρά: Book Antiqua 

 Μζγεκοσ: 11 

4. Τροποποιιςτε τθ γραμματοςειρά των λζξεων "Άλαν ΜάκιςονΤοφρινγκ" ωσ εξισ: 

 Στυλ: Ζντονθγραφι (Bold) 

 Εφζ: Σκιά 

5. Τροποποιιςτε τθ γραμματοςειρά των λζξεων "πατζρασ τθσ επιςτιμθσ 

υπολογιςτϊν" ωσ εξισ: 

 Στυλ: Ζντονθ και πλάγια γραφι (Bold&Italic) 

 Χρϊμα γραμματοςειράσ: Κόκκινο 

6. Τροποποιιςτε τθ γραμματοςειρά των λζξεων "κεωρίασ υπολογιςμοφ" και 

"τεχνθτισ νοθμοςφνθσ" το χρϊμα highlight να είναι κίτρινο. 

7. Τροποποιιςτε τθ γραμματοςειρά των λζξεων "τρόπο να διαπιςτωκεί πειραματικά 

αν μία μθχανι ζχει αυκεντικζσ γνωςτικζσ ικανότθτεσ και μπορεί να ςκεφτεί", ϊςτε 

θ απόςταςθ των χαρακτιρων να είναι μεγαλφτερθ κατά 1.5pt. 

8. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

Η τελικι μορφι του κειμζνου πρζπει να είναι όπωσ θ παρακάτω: 

Άλαν Τούρινγκ 

Ο Άλαν ΜάθισονΣούρινγκ ήταν Άγγλος μαθηματικός, καθηγητής της λογικής, 

κρυπτογράφος και θεωρητικός βιολόγος. Θεωρείται «πατέρας της επιστήμης 

υπολογιστών», χάρη στην πολύ μεγάλη συνεισφορά του στο γνωστικό πεδίο της 

θεωρίας υπολογισμού κατά τη δεκαετία του 1930, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης, 

χάρη στη λεγόμενη δοκιμή Τούρινγκ την οποία πρότεινε το 1950 έναν τ ρ ό π ο  ν α  

δ ι α π ι σ τ ω θ ε ί  π ε ι ρ α μ α τ ι κ ά  α ν  μ ί α  μ η χ α ν ή  έ χ ε ι  α υ θ ε ν τ ι κ έ ς  

γ ν ω σ τ ι κ έ ς  ι κ α ν ό τ η τ ε ς  κ α ι  μ π ο ρε ί  ν α  σ κ ε φ τ ε ί . 

Άσκηση Word-3 

1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word3. 

2. Αντιγράψτε από το αρχείο ΑΜ-Word1όλο το κείμενο και επικολλιςτε το ςτο ΑΜ-

Word3. 

3. Αλλάξτε τθ ςτοίχιςθ του τίτλου ςε κεντρικι. 

4. Αλλάξτε τθ ςτοίχιςθ των παραγράφων ςε πλιρθ. 

5. Αλλάξτε τθ ςτοίχιςθ των λζξεων "Ρθγι: Wikipedia" ςε δεξιά. 

6. Αλλάξτε το κενό μετά τον τίτλο ςε 24pt. 

7. Αλλάξτε το κενό πριν τισ παραγράφουσ ςε 6ptκαι μετά τισ παραγράφουσ ςε 12 pt. 
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8. Αλλάξτε το κενό πριν τθν Ρθγι ςε 24pt. 

9. Αλλάξτε τθν εςοχι τθσ πρϊτθσ γραμμισ των παραγράφων ςε 1,5cm. 

10. Αλλάξτε το διάςτιχο των παραγράφων ςε διπλό. 

11. Δθμιουργιςτε ςτον τίτλο περίγραμμα διπλισ γραμμισ, χρϊματοσ μπλε και πάχουσ 

1 1/2pt. 

12. Δθμιουργιςτε ςτθν πρϊτθ παράγραφο περίγραμμα ςκιάσ μονισ γραμμισ, 

χρϊματοσ μπλε και πάχουσ 1pt. 

13. Δθμιουργιςτε ςτθ δεξιά και κάτω πλευρά τθσ δεφτερθσ παραγράφου περίγραμμα 

διακεκομμζνθσ γραμμισ, χρϊματοσ μπλε και πάχουσ 1pt. 

14. Δθμιουργιςτε ςτθν πάνω και αριςτερι πλευρά τθσ Ρθγισ περίγραμμα τθσ επιλογισ 

ςασ. 

15. Αλλάξτε το χρϊμα τθσ πρϊτθσ παραγράφου ςε γκρι. 

16. Αλλάξτε το χρϊμα τθσ δεφτερθσ παραγράφου ςε ανοιχτό πορτοκαλί. 

17. Ειςάγετε ςτθ λζξθ Wikipediaτον υπερςφνδεςμο από το λιμμα Άλαν Τοφρινγκ τθσ 

ιςτοςελίδασ https://el.wikipedia.org 

18. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

Η τελικι μορφι του κειμζνου πρζπει να είναι όπωσ θ παρακάτω: 

Άλαν Τοφρινγκ 

Ο Άλαν ΜάκιςονΤοφρινγκ ιταν Άγγλοσ μακθματικόσ, κακθγθτισ τθσ λογικισ, 

κρυπτογράφοσ και κεωρθτικόσ βιολόγοσ. Θεωρείται «πατζρασ τθσ επιςτιμθσ 

υπολογιςτϊν», χάρθ ςτθν πολφ μεγάλθ ςυνειςφορά του ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ κεωρίασ 

υπολογιςμοφ κατά τθ δεκαετία του 1930, αλλά και τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, χάρθ ςτθ 

λεγόμενθ δοκιμι Τοφρινγκ τθν οποία πρότεινε το 1950 ζναν τρόπο να διαπιςτωκεί 

πειραματικά αν μία μθχανι ζχει αυκεντικζσ γνωςτικζσ ικανότθτεσ και μπορεί να ςκεφτεί. 

Το ζργο του από τθ δεκαετία του '30 προςζδωςε ςτθν ωσ τότε άτυπθ ζννοια του 

αλγορίκμου μία επίςθμθ, αυςτθρι μακθματικι διατφπωςθ μζςω τθσ λεγόμενθσ Μθχανισ 

Τοφρινγκ. Ακόμα, ο Τοφρινγκ διατφπωςε τθν περίφθμθ εικαςία του, ευρζωσ αποδεκτι, 

ςφμφωνα με τθν οποία θ Κακολικι Μθχανι Τοφρινγκ είναι κεωρθτικά ικανι να υπολογίςει 

ό,τι είναι δυνατό να υπολογιςτεί αλγορικμικά. 

Ρθγι: Wikipedia 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
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Άσκηση Word-4 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word4. 

2. Ρλθκτρολογιςτε το παρακάτω κείμενο: 

Ρρόδρομοι του υπολογιςτι: 

Άβακασ (Βαβυλϊνα, 2000 π.Χ.) 

Το κόςκινο του Ερατοςκζνθ (130 π.Χ.) 

Μθχανιςμόσ των Αντικυκιρων (150 - 100π.Χ.)  

Τα «Κόκκαλα του Νζπιερ» (1610) 

Η πρϊτθ αυτόματθ υπολογιςτικι μθχανι (1623) 

Η μθχανι του Pascal ι Ραςκαλίνα (1645) 

Μθχανι του Λάιμπνιτη (1694) 

Η Αναλυτικι Μθχανι του Μπάμπατη (1822) 

3. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

Άσκηση Word-5 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word5. 

2. Αντιγράψτε το κείμενο από το αρχείο ΑΜ-Word4 και επικολλιςτε το ςτο ΑΜ-

Word5. 

3. Τροποποιιςτε τθ γραμματοςειρά του τίτλου, ϊςτε να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Γραμματοςειρά:BookmanOldStyle 

 Μζγεκοσ: 16 

 Στυλ: Ζντονθ γραφι (Bold) 

 Χρϊμα γραμματοςειράσ: Μπλε 

 Υπογράμμιςθ: Διπλι γραμμι 

 Χρϊμα υπογράμμιςθσ: Κδιο με γραμματοςειρά 

4. Αρικμιςτε τθ λίςτα από το 1 ζωσ το 8. 

5. Για τουσ μονοφσ αρικμοφσ τροποποιιςτε τθ γραμματοςειρά ωσ εξισ:  

 Γραμματοςειρά:BookAntiqua 

 Μζγεκοσ: 11 

 Στυλ: Ζντονθ γραφι (Bold) 

 Εφζ: Πλα Κεφαλαία 

 

6. Για τουσ μονοφσ αρικμοφσ τροποποιιςτε τθ γραμματοςειρά ωσ εξισ:  

 Γραμματοςειρά:BookAntiqua 

 Μζγεκοσ: 11 

 Στυλ: Ρλάγια γραφι (Italic) 

 Εφζ: Μικρά Κεφαλαία 
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7. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

Το κείμενο πρζπει να ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

Πρόδρομοι του υπολογιστή: 

1. ΆΒΑΚΑ (ΒΑΒΤΛΩΝΑ, 2000 Π.Χ.) 

2. ΣΟ ΚΟΚΙΝΟ ΣΟΤ ΕΡΑΣΟΘΕΝΗ (130 Π.Χ.) 

3. ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΣΩΝ ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΩΝ (150 - 100Π.Χ.)  

4. ΣΑ «ΚΟΚΚΑΛΑ ΣΟΤ ΝΕΠΙΕΡ» (1610) 

5. Η ΠΡΩΣΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (1623) 

6. Η ΜΗΧΑΝΗ ΣΟΤ PASCAL Η ΠΑΚΑΛΙΝΑ (1645) 

7. ΜΗΧΑΝΗ ΣΟΤ ΛΑΙΜΠΝΙΣΖ (1694) 

8. Η ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΟΤ ΜΠΑΜΠΑΣΖ (1822) 

 

8. Ξανάαντιγράψτε το κείμενο από το αρχείο ΑΜ-Word4 και επικολλιςτε το ςτο ΑΜ-

Word5. 

9. Αρικμιςτε τθ λίςτα από το i-viii 

10. Αλλάξτε τθ ςτοίχιςθ του κειμζνου ςε κεντρικι. 

11. Στον τίτλο αυξιςτε τθν απόςταςθ μετά τθν παράγραφο ςε 12pt. 

12. Αυξιςτε το διάςτιχο του κειμζνου ςε διπλό. 

13. Στουσ μονοφσ αρικμοφσ δθμιουργιςτε περίγραμμα απλισ γραμμισ 1pt. χρϊματοσ 

μπλε. Χρωματίςτε τθν παράγραφο με ανοιχτό μπλε. 

14. Στουσ ηυγοφσ αρικμοφσ δθμιουργιςτε περίγραμμα διακεκομμζνθσ γραμμισ 1 1/2pt. 

χρϊματοσ κόκκινου. Χρωματίςτε τθν παράγραφο με ανοιχτό κόκκινο. 

15. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

Ρρόδρομοι του υπολογιςτι: 

i. Άβακασ (Βαβυλϊνα, 2000 π.Χ.) 

ii. Το κόςκινο του Ερατοςκζνθ (130 π.Χ.) 

iii. Μθχανιςμόσ των Αντικυκιρων (150 - 100π.Χ.) 

iv. Τα «Κόκκαλα του Νζπιερ» (1610) 

v. Η πρϊτθ αυτόματθ υπολογιςτικι μθχανι (1623) 

vi. Η μθχανι του Pascal ι Ραςκαλίνα (1645) 

vii. Μθχανι του Λάιμπνιτη (1694) 

viii. Η Αναλυτικι Μθχανι του Μπάμπατη (1822) 
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16. Ξανάαντιγράψτε το κείμενο από το αρχείο ΑΜ-Word4 και επικολλιςτε το ςτο ΑΜ-

Word5. 

17. Εφαρμόςτε ςτθ λίςτα κουκίδεσ τθσ επιλογισ ςασ. 

18. Αλλάξτε τθ ςτοίχιςθ του κειμζνου ςε δεξιά. 

19. Στον τίτλο αυξιςτε τθν απόςταςθ μετά τθν παράγραφο ςε 12pt. 

20. Αυξιςτε το διάςτιχο του κειμζνου ςε διπλό. 

21. Στουσ μονοφσ χρωματίςτε τθν παράγραφο με ανοιχτό μπλε. 

22. Στουσ ηυγοφσ αρικμοφσ χρωματίςτε τθν παράγραφο με ανοιχτό κόκκινο. 

23. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

Ρρόδρομοι του υπολογιςτι: 

 Άβακασ (Βαβυλϊνα, 2000 π.Χ.) 

 Το κόςκινο του Ερατοςκζνθ (130 π.Χ.) 

 Μθχανιςμόσ των Αντικυκιρων (150 - 100π.Χ.)  

 Τα «Κόκκαλα του Νζπιερ» (1610) 

 Η πρϊτθ αυτόματθ υπολογιςτικι μθχανι (1623) 

 Η μθχανι του Pascal ι Ραςκαλίνα (1645) 

 Μθχανι του Λάιμπνιτη (1694) 

 Η Αναλυτικι Μθχανι του Μπάμπατη (1822) 
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Άσκηση Word-6 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word6. 

2. Αλλάξτε τον προςανατολιςμό τθσ ςελίδασ ςε Οριηόντιο. 

3. Ειςάγετε ζναν πίνακα 16 γραμμϊν και 6 ςτθλϊν. 

4. Συμπλθρϊςτε τον πίνακα όπωσ φαίνεται παρακάτω. 

5. Εφαρμόςτε ςε όλο τον πίνακα γραμματοςειρά Calibri με μζγεκοσ 8. 

6. Συγχωνεφςτε τα κελιά τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ γραμμισ. 

Άσκηση Word-7 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word7. 

2. Αλλάξτε τον προςανατολιςμό τθσ ςελίδασ ςε οριηόντιο. 

3. Αντιγράψτε τον πίνακα τθσ άςκθςθσ 6 και επικολλιςτε τον ςτο τρζχον αρχείο. 

4. Αλλάξτε το πλάτοσ τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ ςε 2,5εκ. και των υπόλοιπων ςτθλων ςε 

4,2εκ. 

5. Στθν πρϊτθ και δεφτερθ γραμμι κάντε τισ εξισ αλλαγζσ: 

Μζγεκοσ γραμματοςειράσ 10 

Στυλ γραμματοςειράσ: Ζντονθ γραφι 

Στοίχιςθ οριηόντια και κατακόρυφθ: Κεντρικι 

6. Στθν τρίτθ γραμμι κάντε τισ εξισ αλλαγζσ: 

Μζγεκοσ γραμματοςειράσ 10 

Στυλ γραμματοςειράσ: Ζντονθ γραφι 

Εφζ γραμματοςειράσ: Μικρά κεφαλαία 

7. Στθν πρϊτθ ςτιλθ εφαρμόςτε τα εξισ:  

Μζγεκοσ γραμματοςειράσ 10 

Στυλ γραμματοςειράσ: Ρλάγια γραφι 

Στοίχιςθ κατακορυφθ: Κεντρικι 

Στοίχιςθ οριηόντια: Αριςτερι 

8. Αφαιρζςτε όλα τα περιγράμματα (εςωτερικάκαι εξωτερικά) του πίνακα. 

9. Εφαρμόςτε εξωτερικό περίγραμμα διπλισ γραμμισ, 3pt, μπλε χρϊματοσ. 

10. Εφαρμόςτε εςωτερικά οριηόντια περιγράμματα απλισ γραμμισ, 1pt, χρϊματοσ 

μπλε. 

11. Εφαρμόςτε ςτα μακιματα κεωρίασ εξωτερικό περίγραμμα διακεκομμζνθσ 

γραμμισ, 2 1/4pt, χρϊματοσ κόκκινου. 

12. Αλλάξτε το χρϊμα ςκίαςθσ τθσ τρίτθσ γραμμισ (θμζρεσ) και τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ 

(ϊρεσ) ςε ανοιχτό πορτοκαλί. 

13. Χρωματίςτε τισ γραμμζσ των μακθμάτων εναλλάξ με χρϊματα τθσ επιλογισ ςασ. 

14. Αποκθκεφςτε το αρχείο. Το αποτζλεςμα πρζπει να μοιάηει με τον Ρίνακα 2. 
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Πίνακας 1 Άσκηση 6 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ 

     

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ (1ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-
2018 

     

 Δευτζρα Τρίτθ Τετάρτθ Ρζμπτθ Ραραςκευι 

8:00 - 9:00  Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε  Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 

Μακθματικα Ι - Ε 

9:00 - 10:00  Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε  Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 

Μακθματικα Ι - Ε 

10:00 - 11:00 Βαςικζσ αρχζσ τθσ επιςτιμθσ 
- Θ 

Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 
Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 

Μακθματικα Ι - Ε 

11:00 - 12:00 Βαςικζσ αρχζσ τθσ επιςτιμθσ 
- Θ 

Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 
Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 

Μακθματικα Ι - Ε 

12:00 - 13:00 Βαςικζσ αρχζσ τθσ επιςτιμθσ 
- Θ 

Μακθματικά Ι - Θ Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 
Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 

Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 
Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 

Ρρογραμματιςμόσ Ι - Θ 

13:00 - 14:00 Βαςικζσ αρχζσ τθσ επιςτιμθσ 
- Θ 

Μακθματικά Ι - Θ Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 
Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 

Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 
Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 

Ρρογραμματιςμόσ Ι - Θ 

14:00 - 15:00 Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 

Μακθματικά Ι - Θ Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 

 Ρρογραμματιςμόσ Ι - Θ 

15:00 - 16:00 Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 

Μακθματικα Ι - Ε Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 

 Διοίκθςθ Επιχειριςεων - Θ 

16:00 - 17:00  Μακθματικα Ι - Ε Μακθματικά Ι - Θ  Διοίκθςθ Επιχειριςεων - Θ 

17:00 - 18:00 Μακθματικα Ι - Ε Μακθματικα Ι - Ε Μακθματικά Ι - Θ   

18:00 - 19:00 Μακθματικα Ι - Ε Μακθματικα Ι - Ε Μακθματικά Ι - Θ   

19:00 - 20:00  Ξζνθ Γλϊςςα - Θ Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 

  

20:00 - 21:00  Ξζνθ Γλϊςςα - Θ Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι 
- Ε 

  



10 
 

Πίνακας 2 Άσκηση 7 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΤ (1ου) ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017-2018 

 ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

8:00 - 9:00  Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε  Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε Μακθματικα Ι - Ε 

9:00 - 10:00  Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε  Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε Μακθματικα Ι - Ε 

10:00 - 11:00 
Βαςικζσ αρχζσ τθσ επιςτιμθσ - Θ Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε 

Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 
Μακθματικα Ι - Ε 

11:00 - 12:00 
Βαςικζσ αρχζσ τθσ επιςτιμθσ - Θ Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε 

Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 
Μακθματικα Ι - Ε 

12:00 - 13:00 
Βαςικζσ αρχζσ τθσ επιςτιμθσ - Θ Μακθματικά Ι - Θ Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε 

Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 
Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε 
Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 

Ρρογραμματιςμόσ Ι - Θ 

13:00 - 14:00 
Βαςικζσ αρχζσ τθσ επιςτιμθσ - Θ Μακθματικά Ι - Θ Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε 

Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 
Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε 
Ρρογραμματιςμόσ Ι - Ε 

Ρρογραμματιςμόσ Ι - Θ 

14:00 - 15:00 Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε Μακθματικά Ι - Θ Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Θ  Ρρογραμματιςμόσ Ι - Θ 

15:00 - 16:00 Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε Μακθματικα Ι - Ε Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Θ  Διοίκθςθ Επιχειριςεων - Θ 

16:00 - 17:00  Μακθματικα Ι - Ε Μακθματικά Ι - Θ  Διοίκθςθ Επιχειριςεων - Θ 

17:00 - 18:00 Μακθματικα Ι - Ε Μακθματικα Ι - Ε Μακθματικά Ι - Θ   

18:00 - 19:00 Μακθματικα Ι - Ε Μακθματικα Ι - Ε Μακθματικά Ι - Θ   

19:00 - 20:00  Ξζνθ Γλϊςςα - Θ Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε   

20:00 - 21:00  Ξζνθ Γλϊςςα - Θ Ειςαγωγι ςτθν Ρλθροφορικι - Ε   

 



Άσκηση Word-8 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word8. 

2. Δθμιουργιςτε ζναν πίνακα 4x4. 

3. Ονοματίςτε τισ ςτιλεσ με τα γράμματα Α,Β,Γ και τισ γραμμζσ με τουσ αρικμοφσ 

1,2,3, όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 3. 

4. Αλλάξτε το ςτυλ τθσ πρϊτθσ γραμμισ, ϊςτε να ζχει τα χαρακτθριςτικά: 

Γραμματοςειρά: Arial 

Μζγεκοσ γραμματοςειράσ: 14 

Στυλ γραμματοςειράσ: Ζντονθ γραφι 

Στοίχιςθ οριηόντια και κατακόρυφθ: Κεντρικι 

5. Αλλάξτε το ςτυλ τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ, ϊςτε να ζχει τα χαρακτθριςτικά: 

Γραμματοςειρά: Arial 

Μζγεκοσ γραμματοςειράσ: 14 

Στυλ γραμματοςειράσ: Ρλάγια γραφι 

Στοίχιςθ οριηόντια: Δεξιά 

Στοίχιςθ κατακόρυφθ: Κεντρικι 

6. Αλλάξτε το πλάτοσ τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ ςε 0.5cm. 

7. Αλλάξτε το πλάτοσ τθσ δεφτερθσ ςτιλθσ ςε 1cm. 

8. Αλλάξτε το πλάτοσ τθσ τρίτθσ ςτιλθσ ςε 2cm. 

9. Αλλάξτε το πλάτοσ τθσ τζταρτθσ ςτιλθσ ςε 3cm. 

10. Αλλάξτε το φψοσ τθσ πρϊτθσ γραμμισ ακριβϊσ ςε 2cm. 

11. Αλλάξτε το φψοσ τθσ δεφτερθσ γραμμισ ακριβϊσ ςε 4cm. 

12. Αλλάξτε το φψοσ τθσ τρίτθσ γραμμισ ακριβϊσ ςε 6cm. 

13. Αλλάξτε το φψοσ τθσ τζταρτθσ γραμμισ ακριβϊσ ςε 8cm. 

14. Ειςάγετε μια νζα γραμμι κάτω από τθν πρϊτθ γραμμιφψουσ ακριβϊσ 2cm. 

15. Ειςάγετε μια νζα ςτιλθ δεξιά από τθν πρϊτθ ςτιλθ με πλάτοσ 1cm. 

16. Χωρίςτε το κελί 1Α, ϊςτε να αποτελείται από δφο γραμμζσ. 

17. Χωρίςτε το κελί 2Β, ϊςτε να αποτελείται από δφο ςτιλεσ. 

18. Χωρίςτε το κελί 3Γ, ϊςτε να αποτελείται από δφο γραμμζσ και δφο ςτιλεσ. 

19. Στο κελί 1Α δθμιουργιςτε εςωτερικά και εξωτερικά περιγράμματα απλισ γραμμισ, 

πλάτουσ 2 ¼pt, χρϊματοσ κόκκινου. 

20. Στο κελί 2Β δθμιουργιςτε εςωτερικά και εξωτερικά περιγράμματα διακεκομμζνθσ 

γραμμισ, πλάτουσ 2 ¼pt, χρϊματοσ κίτρινου. 

21. Στο κελί 3Γ δθμιουργιςτε εξωτερικά περιγράμματα απλισ γραμμισ, πλάτουσ 2 ¼pt, 

χρϊματοσ κόκκινου και εςωτερικά περιγράμματα διακεκομμζνθσ γραμμισ, πλάτουσ 

2 ¼pt, χρϊματοσ κίτρινου. 

22. Αλλάξτε τον προςανατολιςμό του κειμζνου τθσ πρϊτθσ γραμμισ ςε κατακόρυφο. 

23. Ειςάγετε πάνω από τον πίνακα λεηάντα τθσ μορφισ Ρίνακασ 1 – Άςκθςθ 8α. 

24. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

25. Ειςάγετε ζνα Page Break 

26. Αντιγράψτε τον πίνακα και επικολλιςτε τον ςτο τρζχον αρχείο. 

27. Συγχωνεφςτε τα κελιά 1Α, 2Β, 3Γ. 

28. Δθμιουργιςτε ομοιόμορφθ κατανομι γραμμϊν και ςτθλϊν. 

29. Ειςάγετε πάνω από τον πίνακα λεηάντα τθσ μορφισ Ρίνακασ 2 – Άςκθςθ 8β. 
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Πίνακας 3Άσκηση 8α 

 
 
 

 

 

Α Β Γ 

 

 

   

1
     

 

2
      

3
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Πίνακας 4 Άσκηση 8β 

 
 
 

 

 

Α Β Γ 
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30. Ειςάγετε ςτθν κεφαλίδα τον τίτλο τθσ εργαςίασ «ΆςκθςθWord-8». 

31. Ειςάγετε ςτο υποςζλιδο τον αρικμό τθσ ςελίδασ με δεξιά ςτοίχιςθ. 

32. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

Άσκηση Word-9 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word9. 

2. Ειςάγετε μια εικόνα. 

3. Δθμιουργιςτε περίγραμμα διπλισ γραμμισ, πάχουσ 3pt, χρϊματοσ μπλε. 

4. Μειϊςτε το μζγεκοσ τθσ εικόνασ ςε 50% διατθρϊντασ ςτακερι τθν αναλογία 

φψουσ/πλάτουσ. 

5. Ρεριςτρζψτε τθν εικόνα δεξιά κατά 90°. 

6. Αντιγράψτε τισ δφο πρϊτεσ παραγράφουσ τθσ άςκθςθσ Word-1. 

7. Κάντε τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ, ϊςτε θ εικόνα να πλαιςιϊνεται από το κείμενο, 

όπωσ φαίνεται παρακάτω. 

Ο Άλαν ΜάκιςονΤοφρινγκ ιταν Άγγλοσ 
μακθματικόσ, κακθγθτισ τθσ λογικισ, 
κρυπτογράφοσ και κεωρθτικόσ βιολόγοσ. 
Θεωρείται «πατζρασ τθσ επιςτιμθσ υπολογιςτϊν», 
χάρθ ςτθν πολφ μεγάλθ ςυνειςφορά του ςτο 
γνωςτικό πεδίο τθσ κεωρίασ υπολογιςμοφ κατά τθ 
δεκαετία του 1930, αλλά και τθσ τεχνθτισ 
νοθμοςφνθσ, χάρθ ςτθ λεγόμενθ δοκιμι Τοφρινγκ 
τθν οποία πρότεινε το 1950 ζναν τρόπο να 
διαπιςτωκεί πειραματικά αν μία μθχανι ζχει 
αυκεντικζσ γνωςτικζσ ικανότθτεσ και μπορεί να 
ςκεφτεί. 
Το ζργο του από τθ δεκαετία του '30 προςζδωςε 

ςτθν ωσ τότε άτυπθ ζννοια του αλγορίκμου μία 

επίςθμθ, αυςτθρι μακθματικι διατφπωςθ μζςω 

τθσ λεγόμενθσ Μθχανισ Τοφρινγκ. Ακόμα, ο 

Τοφρινγκ διατφπωςε τθν περίφθμθ εικαςία του, 

ευρζωσ αποδεκτι, ςφμφωνα με τθν οποία θ Κακολικι Μθχανι Τοφρινγκ είναι κεωρθτικά 

ικανι να υπολογίςει ό,τι είναι δυνατό να υπολογιςτεί αλγορικμικά. 

8. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

9. Ειςάγετε ζνα Page Break 

10. Δθμιουργιςτε ζναν πίνακα 2x2. 

11. Αλλάξτε τθν οριηόντια και κατακόρυφθ ςτοίχιςθ των κελιϊν ςε κεντρικι. 

12. Ειςάγετε δφο φωτογραφίεσ ςτο κελί (1,1) και ςτο κελί (1,2). 

13. Στα κελί (2,1) γράψτε (α) και ςτο κελί (2,2) γράψτε (β). 

14. Αφαιρζςτε τα περιγράμματα του πίνακα. 

15. Ειςάγετε κάτω από τον πίνακα λεηάντα τθσ μορφισ Εικόνα 1 – (α)Κείμενο α, (β) 

Κείμενο (β) 

16. Εφαρμόςτε ςτισ δφο εικόνεσ μπλε περίγραμμα, απλισ γραμμισ, πάχουσ 1 1./2Pt 
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17. Αλλάξτε το φψοσ τθσ πρϊτθσ εικόνασ ςε 5cm, διατθρϊντασ τθν αναλογία 

φψουσ/πλάτουσ. 

18. Αλλάξτε το φψοσ τθσ δεφτερθσ εικόνασ ςε 5cm, χωρίσ να διατθριςετε τθν αναλογία 

φψουσ/πλάτουσ. 

19. Ειςάγετε ςτθν κεφαλίδα τον τίτλο τθσ εργαςίασ «ΆςκθςθWord-9». 

20. Ειςάγετε ςτθν κεφαλίδα μια διαχωριςτικι γραμμι κάτω από το κείμενο. 

21. Ειςάγετε ςτο υποςζλιδο τον αρικμό τθσ ςελίδασ με κεντρικι ςτοίχιςθ. 

22. Εφαρμόςτε ςε ολόκλθρο το ζγγραφο εκτόσ από τθν αρχικι ςελίδα περίγραμμα τθσ 

επιλογισ ςασ χρϊματοσ μπλε και πάχουσ 3Pt. 

23. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

  
(α) (β) 

Εικόνα 1 – (α)Κείμενο A, (β) Κείμενο B 

Άσκηση Word-10 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word10. 

2. Ειςάγετε ζναν καμβά ςχεδίαςθσ. 

3. Δθμιουργιςτε το παρακάτω διάγραμμα ροισ. 

4. Στα ςφμβολα τθσ αρχισ και του τζλουσ εφαρμόςτε μπλε περίγραμμα απλισ 

γραμμισ, ¾ pt και ςκίαςθ καλαςςί. 

5. Στα ςφμβολα των διεργαςιϊν εφαρμόςτε πράςινο περίγραμμα απλισ γραμμισ, ¾ 

pt και ςκίαςθ ανοιχτό πράςινο. 

6. Στα ςφμβολα των αποφάςεων εφαρμόςτε πορτοκαλί περίγραμμα απλισ γραμμισ, 

¾ pt και ςκίαςθ ανοιχτό πορτοκαλί. 

7. Ειςάγετε λεηάντα κάτω από τον καμβά ςχεδίαςθσ τθσ μορφισ Σχιμα 1 – Διάγραμμα 

ροισ. 

8. Ειςάγετε ςτθν κεφαλίδα τον τίτλο τθσ εργαςίασ «ΆςκθςθWord-10». 

9. Ειςάγετε ςτο υποςζλιδο τον αρικμό τθσ ςελίδασ με αριςτερι ςτοίχιςθ. 

10. Ειςάγετε ςτο υποςζλιδο μια διαχωριςτικι γραμμι πάνω από τον αρικμό. 

11. Εφαρμόςτε ςε ολόκλθρο το ζγγραφο περίγραμμα τθσ επιλογισ ςασ χρϊματοσ μπλε 

και πάχουσ 3Pt. 

12. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 
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Άσκηση Word-11 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word11. 

2. Αντιγράψτε το κείμενο από τθν άςκθςθ ΑΜ-Word1 και επικολλιςτε το ςτο τρζχον 

αρχείο. 

3. Τροποποιιςτε τθ γραμματοςειρά του τίτλου, ϊςτε να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Γραμματοςειρά:BookmanOldStyle 

 Μζγεκοσ: 16 

 Στυλ: Ζντονθ γραφι (Bold) 

 Χρϊμα γραμματοςειράσ: Μπλε 

 Υπογράμμιςθ: Διπλι γραμμι 

 Χρϊμα υπογράμμιςθσ: Κδιο με γραμματοςειρά 

4. Τροποποιιςτε τθ γραμματοςειρά τθσ παραγράφου ϊςτε να ζχει τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά: 

 Γραμματοςειρά: Book Antiqua 

5.  Μζγεκοσ: 11 

6. Κάντε τισ κατάλλθλεσ τροποποιιςεισ, ϊςτε το κείμενο να είναι γραμμζνο ςε δφο 

ςτιλεσ. 

7. Ειςάγετε ζνα Page Break. 

Αρχι 

Τζλοσ 

Διάβαςε α,β 

α>β α=β 

Τφπωςε 

«α>β» 

Τφπωςε 

«α=β» 

 

Τφπωςε 

«α<β» 

 

ναι ναι 

όχι όχι 

Εικόνα 2 Διάγραμμα ροής χζδιο 1 Διάγραμμα ροής χήμα 1 Διάγραμμα ροής 
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8. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

 

Άλαν Τούρινγκ 

Ο Άλαν ΜάθισονΤούρινγκ ήταν 

Άγγλος μαθηματικός, καθηγητής της 

λογικής, κρυπτογράφος και 

θεωρητικός βιολόγος. Θεωρείται 

«πατέρας της επιστήμης 

υπολογιστών», χάρη στην πολύ 

μεγάλη συνεισφορά του στο γνωστικό 

πεδίο της θεωρίας υπολογισμού κατά 

τη δεκαετία του 1930, αλλά και της 

τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στη 

λεγόμενη δοκιμή Τούρινγκ την οποία 

πρότεινε το 1950 έναν τρόπο να 

διαπιστωθεί πειραματικά αν μία 

μηχανή έχει αυθεντικές γνωστικές 

ικανότητες και μπορεί να σκεφτεί. 

Το έργο του από τη δεκαετία του '30 

προσέδωσε στην ως τότε άτυπη έννοια 

του αλγορίθμου μία επίσημη, αυστηρή 

μαθηματική διατύπωση μέσω της 

λεγόμενης Μηχανής Τούρινγκ. 

Ακόμα, ο Τούρινγκ διατύπωσε την 

περίφημη εικασία του, ευρέως 

αποδεκτή, σύμφωνα με την οποία η 

Καθολική Μηχανή Τούρινγκ είναι 

θεωρητικά ικανή να υπολογίσει ό,τι 

είναι δυνατό να υπολογιστεί 

αλγοριθμικά. 

Πηγή: Wikipedia 

 

 

9. Αντιγράψτε το κείμενο από τθν άςκθςθ ΑΜ-Word1 και επικολλιςτε το ςτο τρζχον 

αρχείο. 

10. Αλλάξτε τθ ςτοίχιςθ του τίτλου ςε κεντρικι. 

11. Αλλάξτε τθ ςτοίχιςθ των παραγράφων ςε πλιρθ. 

12. Αλλάξτε τθ ςτοίχιςθ των λζξεων "Ρθγι: Wikipedia" ςε δεξιά. 

13. Αλλάξτε το διάςτθμα μετά τον τίτλο ςε 24pt. 

14. Αλλάξτε το διάςτθμα πριν τισ παραγράφουσ ςε 6ptκαι μετά τισ παραγράφουσ ςε 12 

pt. 

15. Αλλάξτε το διάςτθμα πριν τθν Ρθγι ςε 24pt. 

16. Αλλάξτε τθν εςοχι τθσ πρϊτθσ γραμμισ των παραγράφων ςε 1,5cm. 

17. Αλλάξτε το διάςτιχο των παραγράφων ςε διπλό. 

18. Δθμιουργιςτε ςε όλο το κείμενο περίγραμμα διπλισ γραμμισ, χρϊματοσ μπλε και 

πάχουσ 1 1/2pt. 

19. Αλλάξτε το χρϊμα ςκίαςθσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου ςε γαλάηιο. 

20. Αλλάξτε το χρϊμα τθσ δεφτερθσ παραγράφου ςε ανοιχτό πορτοκαλί. 

21. Κάντε τισ κατάλλθλεσ τροποποιιςεισ, ϊςτε το κείμενο να είναι γραμμζνο ςε δφο 

ςτιλεσ με τθν αριςτερι να ζχει πλάτοσ 4,05cm, τθ δεξιά 9,35cmκαι θ απόςταςθ 

μεταξφ τουσ να είναι 1,25cm. 

22. Ειςάγετε ςτθν κεφαλίδα τον τίτλο τθσ εργαςίασ «ΆςκθςθWord-11». 

23. Ειςάγετε ςτο υποςζλιδο τον αρικμό τθσ ςελίδασ με αριςτερι ςτοίχιςθ. 

24. Εφαρμόςτε μόνο ςτθν αρχικι ςελίδα του εγγράφου περίγραμμα τθσ επιλογισ ςασ 

χρϊματοσ μπλε και πάχουσ 3Pt. 



18 
 

25. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

 

Άλαν Τοφρινγκ 

Ο Άλαν 

ΜάκιςονΤοφρινγκ ιταν 

Άγγλοσ μακθματικόσ, 

κακθγθτισ τθσ λογικισ, 

κρυπτογράφοσ και 

κεωρθτικόσ βιολόγοσ. 

Θεωρείται «πατζρασ τθσ 

επιςτιμθσ 

υπολογιςτϊν», χάρθ 

ςτθν πολφ μεγάλθ 

ςυνειςφορά του ςτο 

γνωςτικό πεδίο τθσ 

κεωρίασ υπολογιςμοφ 

κατά τθ δεκαετία του 

1930, αλλά και τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, χάρθ ςτθ 

λεγόμενθ δοκιμι Τοφρινγκ τθν οποία πρότεινε το 1950 

ζναν τρόπο να διαπιςτωκεί πειραματικά αν μία μθχανι 

ζχει αυκεντικζσ γνωςτικζσ ικανότθτεσ και μπορεί να 

ςκεφτεί. 

Το ζργο του από τθ δεκαετία του '30 προςζδωςε 

ςτθν ωσ τότε άτυπθ ζννοια του αλγορίκμου μία επίςθμθ, 

αυςτθρι μακθματικι διατφπωςθ μζςω τθσ λεγόμενθσ 

Μθχανισ Τοφρινγκ. Ακόμα, ο Τοφρινγκ διατφπωςε τθν 

περίφθμθ εικαςία του, ευρζωσ αποδεκτι, ςφμφωνα με 

τθν οποία θ Κακολικι Μθχανι Τοφρινγκ είναι κεωρθτικά 

ικανι να υπολογίςει ό,τι είναι δυνατό να υπολογιςτεί 

αλγορικμικά. 

Ρθγι: Wikipedia 
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Άσκηση Word-12 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word12. 

2. Ρλθκτρολογιςτε τισ παρακάτω εξιςϊςεισ 

Ρολυϊνυμα 

𝑓 𝑥 = 𝑎𝑛𝑥
𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥

𝑛−1 + 𝑎𝑛−2𝑥
𝑛−2+. . +𝑎2𝑥

2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 

Τετραγωνικι ρίηα 

 𝑥2 =  𝑥 =  
𝑥, 𝑥 ≥ 0
−𝑥, 𝑥 < 0

  

Λογάρικμοι 

log𝑏 𝑥𝑦 = log𝑏 𝑥 + log𝑏 𝑦 

Φυςικόσ λογάρικμοσ 

ln 𝑥𝑦 = ln𝑥 + ln𝑦 

𝑒ln 𝑥 = 𝑥, 𝑥 ≥ 0 

Τριγωνομετρικζσ ςυναρτιςεισ 

sin𝜃 = cos  
𝜋

2
− 𝜃  

Ακροίςματα 

 𝑖

𝑛

𝑖=𝑚

=
𝑛 𝑛 + 1 

2
−

𝑚 𝑚 + 1 

2
 

Πρια 

lim
𝑥→0

𝑒𝑎𝑥 − 1

𝑏𝑥
=

𝑎

𝑏
 

Διαφορικζσ εξιςϊςεισ 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
− 𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑦 = 0 

Ολοκλιρωμαςυνεχϊν ςυναρτιςεων 

  𝑢 𝑡 + 𝑖𝑣 𝑡  𝑑𝑡 =  𝑢 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑖  𝑣 𝑡 𝑑𝑡
𝑏

𝑎

𝑏

𝑎

𝑏

𝑎

 

Μοναδιαίοι πίνακεσ 

𝐼1 = 1, 𝐼2 =  
1 0
0 1

 , ⋯ , 𝐼𝑛 =  
1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 1
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Θεωρία ςυνόλων 

𝛢 ∪ 𝛣 =  𝑥: 𝑥 ∈ 𝐴 ή 𝑥 ∈ 𝐵  

Άλγεβρα Boole 

𝑥 ⊗ 𝑦 = (𝑥 ∨ 𝑦) ∧ 𝑁𝑂𝑇(𝑥 ∧ 𝑦) 

3. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

ΆσκησηWord-13 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word13. 

2. Ειςάγετε ζναν πίνακα 3x3 

3. Αλλάξτε τθν οριηόντια και κατακόρυφθ ςτοίχιςθ των κελιϊν τθσ δεφτερθσ ςτιλθσ ςε 

κεντρικι. 

4. Αλλάξτε τθν οριηόντια ςτοίχιςθ των κελιϊν τθσ τρίτθσ ςτιλθσ ςε δεξιά και τθν 

κατακόρυφθ ςε κεντρικι. 

5. Αφαιρζςτε το περίγραμμα του πίνακα. 

6. Αλλάξτε το πλάτοσ τθσ πρϊτθσ και τρίτθσ ςτιλθσ ςε 2εκ. 

7. Αλλάξτε το πλάτοσ του πίνακα ςε 15,5εκ. 

8. Εφαρμόςτε ςτον πίνακα διάςτιχο 2 

9. Αντιγράψτε ςτα κελιά τθσ δεφτερθσ ςτιλθσ τισ τρεισ πρϊτεσ εξιςϊςεισ από το 

αρχείο ΑΜ-Word12. 

10. Σε κάκε κελί τθσ τρίτθσ ςτιλθσ ειςάγετε Ρεδίο Αυτόματθσ Αρίκμθςθσ. 

Ο πίνακασ κα φαίνεται όπωσ ο παρακάτω: 

 
𝑓 𝑥 = 𝑎𝑛𝑥

𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥
𝑛−1 + 𝑎𝑛−2𝑥

𝑛−2+. . +𝑎2𝑥
2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 

1 

  𝑥2 =  𝑥 =  
𝑥, 𝑥 ≥ 0
−𝑥, 𝑥 < 0

  2 

 log𝑏 𝑥𝑦 = log𝑏 𝑥 + log𝑏 𝑦 3 

11. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

12. Ειςάγετε ζναν ςτθλοκζτθ με κεντρικι ςτοίχιςθ και κζςθ 8εκ και ζναν ςτθλοκζτθ με 

δεξιά ςτοίχιςθ και κζςθ 15 εκ. 

13. Αντιγράψτε τισ εξιςϊςεισ 4 ζωσ 6 χρθςιμοποιϊντασ τουσ ςτθλοκζτεσ που 

δθμιουργιςατε. Στον δεφτερο ςτθλοκζτθ ειςάγετε πεδίο Ρεδίο Αυτόματθσ 

Αρίκμθςθσ. 

Οι εξιςϊςεισ κα φαίνονται όπωσ παρακάτω 

 ln 𝑥𝑦 = ln 𝑥 + ln 𝑦 4 

 𝑒ln 𝑥 = 𝑥, 𝑥 ≥ 0 5 

 sin𝜃 = cos  
𝜋

2
− 𝜃  6 
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14. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

ΆσκησηWord-14 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word14. 

2. Ρλθκτρολογιςτε το παρακάτω κείμενο: 

Τίτλοσ Κεφαλαίου 

Επικεφαλίδα 2 

Βαςικό ςϊμα κειμζνου Βαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνου 

Βαςικό ςϊμα κειμζνου Βαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνου 

Επικεφαλίδα 3 

Βαςικό ςϊμα κειμζνου Βαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνου 

Βαςικό ςϊμα κειμζνου Βαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνου 

Επικεφαλίδα 4 

Βαςικό ςϊμα κειμζνου Βαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνου 

Βαςικό ςϊμα κειμζνου Βαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα 

κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνουΒαςικό ςϊμα κειμζνου 

3. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 
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ΆσκησηWord-15 

1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word15. 
2. Αντιγράψτε από το αρχείο ΑΜ-Word14το κείμενο και επικολλιςτε τo ςτο ΑΜ-

Word15δφο φορζσ. 
3. Εφαρμόςτε ςτο κείμενο «Τίτλοσ Κεφαλαίου» το ςτυλ Κεφαλίδα 1. 
4. Εφαρμόςτε ςτο κείμενο «Επικεφαλίδα 2» το ςτυλ Κεφαλίδα 2. 
5. Εφαρμόςτε ςτο κείμενο «Επικεφαλίδα 3» το ςτυλ Κεφαλίδα 3. 
6. Εφαρμόςτε ςτο κείμενο «Επικεφαλίδα 4» το ςτυλ Κεφαλίδα 4. 
7. Εφαρμόςτε ςτισ παραγράφουσ το ςτυλ Κανονικό. 
8. Δθμιουργιςτε μια νζα ςελίδα (Αλλαγι ςελίδασ). 
9. Δθμιουργιςτε αυτόματα τον Ρίνακα Ρεριεχομζνων του κειμζνου ςασ. 
10. Ειςάγετε ςτθν κεφαλίδα τον τίτλο τθσ εργαςίασ «ΆςκθςθWord-15». 

11. Ειςάγετε ςτο υποςζλιδο τον αρικμό τθσ ςελίδασ με αριςτερι ςτοίχιςθ. 

12. Αποκθκεφςτε το αρχείο. 

ΆσκησηWord-16 
1. Δθμιουργιςτε ζνα νζο ζγγραφο και αποκθκεφςτε το με το όνομα ΑΜ-Word16. 

2. Δθμιουργιςτε ζνα πίνακα 2x2 

3. Στα κελιά *1,1+ και *1,2+ ειςάγετε από μια εικόνα τθσ επιλογισ ςασ. 

4. Ονοματίςτε τα κελιά *2,1+ και *2,2+ με τα γράμματα (α) και (β). 

5. Εφαρμόςτε ςε όλα τα κελιά οριηόντια και κατακόρυφθ ςτοίχιςθ Κεντρικι. 

6. Αφαιρζςτε το περίγραμμα του πίνακα. 

7. Ειςάγετε κάτω από τον πίνακα λεηάντα τθσ μορφισ Εικόνα 1 – (α)Κείμενο α, (β) 

Κείμενο (β) 

8. Δθμιουργιςτε ζναν νζο καμβά ςχεδίαςθσ και ειςάγετε τρία διαφορετικά ςχιματα, 

με χρϊμα και περίγραμμα τθσ επιλογισ ςασ. 

9. Ειςάγετε κάτω από τον καμβά λεηάντα τθσ μορφισ Σχιμα 1 – Ελεφκερο Σχζδιο. 

10. Αντιγράψτε τον πίνακα τθσ Άςκθςθσ ΑΜ-Word13 καιειςάγετε πάνω από τον πίνακα 

λεηάντα τθσ μορφισ Ρίνακασ 1 – Εξιςϊςεισ. 

11. Ρλθκτρολογιςτε το παρακάτω κείμενο: 

Στθν Εικόνα 1 φαίνονται εικόνεσ τθσ επιλογισ μου. Στο χήμα 1 παρουςιάηεται ζνα 

ελεφκερο ςχζδιο προςωπικισ μου ζμπνευςθσ. Στον Πίνακα 1 καταγράφονται 

κάποιεσ βαςικζσ εξιςϊςεισ. 

12. Ππου υπάρχει κείμενο με ζντονθ γραφι ειςάγετε αναφορά ςτθν αντίςτοιχθ εικόνα/ 

ςχιμα ι πίνακα. 

13. Αποκθκεφςτε το αρχείο.  


