
Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων

Άνοιγμα του Calc 

Επιλέξτε:

• Έναρξη
• Προγράμματα
• OpenOffice.org
• Calc

Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc.

Κλείσιμο του Calc

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος.
Ή
Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης 
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Συστατικά Οθόνης του OOo Calc

Γραμμή Μενού

Η γραμμή μενού εμφανίζει γενικές εντολές. Αυτές οι εντολές είναι ομαδοποιημένες με βάση τις 
κατηγορίες.

Για παράδειγμα, το στοιχείο επιλογών Αρχείο περιέχει ένα σύνολο από εντολές οι οποίες είναι 
σχετικές με τη λειτουργία των αρχείων όπως άνοιγμα ενός υπάρχοντος αρχείου, δημιουργία νέων, 
αποθήκευση, κλείσιμο κτλ.

Γραμμή Μορφοποίησης

Η  γραμμή  μορφοποίησης  περιέχει  εντολές  που  χρησιμοποιούνται  για  την  μορφοποίηση  των 
κελιών.

Γραμμή Προεπιλογής

Η γραμμή προεπιλογής περιέχει συντομεύσεις των συχνότερα χρησιμοποιούμενων λειτουργιών 
του Calc.

Γραμμή Υπολογιστικών Τύπων

Η  γραμμή  λογιστικών  τύπων  περιέχει  τη  διεύθυνση  του  επιλεγμένου  κελιού.  Επίσης 
χρησιμοποιείται  ως  σημείο  εισαγωγής  του  κειμένου,  αριθμών  και  τύπων  που  πρόκειται  να 
εισαχθούν  στα  κελιά.

Περιοχή Εργασίας
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Η  περιοχή  εργασίας  ενός  λογιστικού  φύλλου  περιέχει  ένα  πλέγμα  δημιουργημένο  από 
διασταυρώσεις γραμμών και στηλών. Οι στήλες έχουν ονομαστεί με βάση τους χαρακτήρες της 
αγγλικής αλφαβήτου, A, B, C, … Z, AA, AB, AC, … ενώ οι γραμμές είναι αριθμημένες 1, 2, 3, 4, 
…

Κάθε κελί προσδιορίζεται από τη γραμμή και τη στήλη στην οποία ανήκει. Για παράδειγμα, το κελί 
C11  είναι  το  κελί  το  οποίο  βρίσκεται  στη  διασταύρωση  της  στήλης  C  και  της  γραμμής  11.

Ως  C11  αναφέρεται  σε  εμάς  η  διεύθυνση  του  κελιού.

Φύλλα

Κάθε  εφαρμογή  λογιστικών  φύλλων,  αποτελείται  από  ένα  ή  περισσότερα  φύλλα  εργασίας.  Ο 
χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά επιλέγοντας στις καρτέλες που βρίσκονται στο κάτω 
μέρος της περιοχής εργασίας.
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Άνοιγμα ενός/ξεχωριστών Λογιστικών Φύλλων

Ένα λογιστικό φύλλο αποτελείται από κείμενο,  τιμές και τύπους, τα οποία έχουν εισαχθεί στα 
κελιά της περιοχής εργασίας. Τα λογιστικά φύλλα αποθηκεύονται στο δίσκο ως αρχεία, με τον ίδιο, 
ακριβώς,  τρόπο  όπως  ένα  έγγραφο  κειμένου.
Περισσότερα του ενός λογιστικά φύλλα είναι δυνατόν να είναι ανοιγμένα την ίδια στιγμή.

Άνοιγμα ενός λογιστικού φύλλου 

Στα Windows κάθε οδηγός αποτελεί τη ρίζα (root) μίας ξεχωριστής δομής.

Εάν ανοίγετε ένα αρχείο σε Windows, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Open:

Σημειώστε  πως  τα  λογιστικά  φύλλα  μπορούν  να  έχουν  μία  πληθώρα  από  διαφορετικές 
προεκτάσεις.  Οι  βασικότερες  είναι:

.ods: Πρόκειται για την προεπιλεγμένη επέκταση που χρησιμοποιείται στο OpenOffice.org 2 και 
προέρχεται  από  το  ακρώνυμο  του  αγγλικού  όρου  Open  Document  Spreadsheet.

.sxc: Αυτή  είναι  η  προεπιλεγμένη  επέκταση  για  τα  λογιστικά  φύλλα  του  OpenOffice.org  1.

.xls: Αυτή είναι η επέκταση με την οποία προσδιορίζει η Microsoft Excel τα λογιστικά φύλλα.
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Όλα  τα  προαναφερόμενα  μπορούν  να  ανοίξουν  μέσα  από  την  εφαρμογή  του  Calc.
Άνοιγμα ξεχωριστών λογιστικών φύλλων

Εάν επαναλάβετε  αυτήν τη διαδικασία χωρίς  να κλείσετε το πρώτο λογιστικό φύλλο,  τότε θα 
φορτωθούν  όλα  όσα  επιλέξετε  και  θα  μπορείτε  να  μεταφερθείτε  σε  όποιο  θέλετε.  Θα 
περιγράψουμε  αυτήν  τη  διαδικασία  εν  συντομία.

Εναλλακτικά μπορείτε να ανοίξετε ξεχωριστά λογιστικά φύλλα ταυτόχρονα.

• Επιλέξτε στο μενού Αρχείο και στη συνέχεια Άνοιγμα.
• Εντοπίστε τον κατάλογο που περιέχει τα αρχεία που επιθυμείτε να ανοίξετε.
• Κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και επιλέξτε τα επιπλέον αρχεία που επιθυμείτε να 

ανοίξουν.
• Πατήστε Open.

Στο παράθυρο θα εμφανιστεί το τελευταίο από τα αρχεία που έχει φορτωθεί. Αυτό θα είναι και το 
ενεργό λογιστικό φύλλο. Τα υπόλοιπα αρχεία θα έχουν επίσης φορτωθεί, αλλά θα βρίσκονται στο 
υπόβαθρο.

Μπορείτε να ορίσετε ως ενεργό ένα από τα άλλα λογιστικά φύλλα ενεργώντας ως εξής:

• Επιλέξτε το μενού Παράθυρο.
• Αυτό θα δημιουργήσει μία λίστα από τα λογιστικά φύλλα που είναι φορτωμένα.

Επιλέξτε το λογιστικό φύλλο που θέλετε να γίνει ενεργό.

Δημιουργία ενός νέου λογιστικού φύλλου (προεπιλεγμένο πρότυπο)

Υποθέστε πως θέλετε να δημιουργήσετε ένα λογιστικό φύλλο από την αρχή.

• Επιλέξτε:  Αρχείο, στη συνέχεια  Δημιουργία και τέλος  Λογιστικό φύλλο ή εναλλακτικά 
Ctrl+N

Στο μέλλον ακολουθίες εντολών αυτού του είδους θα παρουσιάζονται έτσι:
Αρχείο -> Δημιουργία -> Λογιστικό φύλλο.
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Μπορείτε να το κάνετε αυτό είτε έχουν φορτωθεί άλλα λογιστικά φύλλα, είτε όχι.

Αυτή  η  ενέργεια  θα  εμφανίσει  ένα  κενό  λογιστικό  φύλλο.

Στη συνέχεια θα μάθετε πώς να εισάγετε δεδομένα. Προς το παρόν θα επικεντρωθούμε στο τρόπο 
λειτουργίας ανοίγματος και αποθήκευσης λογιστικών φύλλων.
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Αποθήκευση ενός αρχείου

Κατά  τη  διαδικασία  της  αποθήκευσης  του  αρχείου  θα  εμφανιστεί  το  αντίστοιχο  παράθυρο 
διαλόγου Αποθήκευση ως... (Save as…) 

• Επιλέξτε τον οδηγό στον οποίο επιθυμείτε να αποθηκευτεί το αρχείο.
• Επιλέξτε  τον  κατάλογο στον  οδηγό  και  αν  είναι  απαραίτητο,  επιλέξτε  το  σχετικό 

υποκατάλογο.
• Εισάγετε το όνομα του αρχείου στο πεδίο File name.
• Επιλέξτε Save.
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Αποθήκευση αρχείων σε δισκέτα 

• Επιλέξτε Floppy (A) στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως...

Αποθήκευση λογιστικού φύλλου με άλλο όνομα

Κάποιες φορές είναι πιθανό να θελήσετε να αποθηκεύσετε το ίδιο λογιστικό φύλλο με πληθώρα 
διαφορετικών  ονομάτων.  Επίσης  είναι  πιθανό  να  θελήσετε  να  το  αποθηκεύσετε,  προτού  να 
προβείτε σε επιπλέον αλλαγές. Τότε θα έχετε ένα αντίγραφο της νέας έκδοσης του αρχείου αλλά 
και  την  έκδοσή  του  προτού  γίνουν  οι  αλλαγές.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε φορτωμένο ένα λογιστικό φύλλο, όπως της ακόλουθης εικόνας. Σε αυτήν 
τη περίπτωση έχει ήδη αποθηκευτεί με το όνομα AfricaDemog.ods

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη με δύο τρόπους.

Αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου

Αφού  φορτώσετε  το  λογιστικό  φύλλο  από  το  δίσκο,  είναι  πιθανό  να  θελήσετε  να 
πραγματοποιήσετε κάποιες αλλαγές. Σε αυτήν τη περίπτωση οι αλλαγές δε θα πραγματοποιηθούν 
αυτομάτως  στο  αρχείο  που  βρίσκεται  τοποθετημένο  στο  σκληρό  σας  δίσκο.

Για να αντικαταστήσετε την έκδοση του σκληρού δίσκου με τα περιεχόμενα που εμφανίζονται 
στην οθόνη σας, επιλέξτε:

• Αρχείο -> Αποθήκευση.

Αυτή  η  ενέργεια  ενημερώνει  το  αρχείο  που  βρίσκεται  στον  δίσκο.
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Αποθήκευση με άλλο όνομα

Υποθέστε πως δεν επιθυμείτε να αντικατασταθούν τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στο 
δίσκο, αλλά ταυτόχρονα επιθυμείτε να αποθηκεύσετε αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη μετά τις 
αλλαγές:

• Αρχείο -> Αποθήκευση ως…

Με αυτήν  την  επιλογή,  θα  εμφανιστεί  το  παράθυρο  διαλόγου  Αποθήκευση ως....  Η μέθοδος 
αποθήκευσης πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως κατά την αποθήκευση ενός εξ’ 
ολοκλήρου καινούριου αρχείου.
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Αποθήκευση ενός λογιστικού φύλλου σε άλλο τύπο αρχείου

Αποθήκευση ενός λογιστικού φύλλου σε άλλο τύπο αρχείου,  όπως: αρχείο κειμένου,  HTML,  
πρότυπο, συγκεκριμένη επέκταση, αριθμό έκδοσης

Ένα λογιστικό φύλλο είναι ένα εργαλείο για την πραγματοποίηση υπολογισμών. Συνεπώς, η μορφή 
του  λογιστικού  φύλλου  είναι  δομημένη  με  βάση  αυτόν  το  στόχο.
Κάποιες φορές είναι χρήσιμο να μετατρέψετε τη μορφή του λογιστικού φύλλου σε κάποια άλλη 
μορφή, όπως παραδείγματος χάρη ένα αρχείο κειμένου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα 
από  έναν  επεξεργαστή  κειμένου.
Εναλλακτικά,  είναι  πιθανό  να  θελήσετε  να  αποθηκεύετε  το  λογιστικό  φύλλο  σε  μορφή  που 
χρησιμοποιείται  από  άλλο  πρόγραμμα  υπολογιστικών  φύλλων,  όπως  της  Microsoft  Excel.

Για να αποθηκεύσετε ένα λογιστικό φύλλο σε διαφορετική μορφή:

• Αρχείο -> Αποθήκευση ως…
• Κάντε κλικ στο βελάκι που βρίσκεται δίπλα από το αναπτυσσόμενο μενού του πεδίου Save 

as type:
• Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε την κάθετη μπάρα κύλισης για να δείτε όλες τις 

μορφές αρχείων.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιέχεται μία λίστα ορισμένων βασικών μορφών αρχείων και μία 
σύντομη εξήγησή τους.
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Τύπος αρχείου Επέκταση Εξήγηση

OpenOffice.org

Spreadsheet

ods Αυτή είναι η νέα μορφή που θα βρείτε 
στο OpenOffice.org 2.

OpenOffice.org

Spreadsheet

sxc Αυτή  είναι  η  μορφή  του  Calc στο 
OpenOffice.org 1.

OpenOffice.org

Spreadsheet 
template

ots Ένα  πρότυπο  που  αποτελεί  το 
περίγραμμα  για  τη  δημιουργία  νέων 
προτύπων.  Σε  αυτό  μπορεί  να 
περιέχονται  κείμενο,  τιμές  και  τύποι, 
τα  οποία  θα  εισάγονται  αυτομάτως 
κατά  τη  δημιουργία  νέου  προτύπου. 
Επίσης  μπορεί  να  περιέχει  και 
μορφοποίηση των κελιών, όπως είδος 
γραμματοσειράς και χρώμα.

OpenOffice.org

Spreadsheet 
template

stc Αυτήν  την  επέκταση  είχε  η  πρώτη 
έκδοση των προτύπων.

dBase dbf Αυτή  η  επέκταση  αποθηκεύει  το 
λογιστικό φύλλο σε μορφή που μπορεί 
να  χρησιμοποιηθεί  από  ορισμένα 
προγράμματα  βάσεων  δεδομένων. 
Αυτές  οι  βάσεις  δεδομένων  θα 
μπορούν τότε να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα  του  λογιστικού  φύλλου  και 
να  εργαστούν  σε  αυτά  σαν  να  ήταν 
δημιουργημένα  από  μία  βάση 
δεδομένων.

Microsoft 
Excel

xls Μολονότι το Excel της Microsoft είναι 
επίσης λογιστικό φύλλο, χρησιμοποιεί 
διαφορετική  μορφή.  Αποθηκεύοντας 
το λογιστικό φύλλο σε μορφή xls, θα 
μπορεί  να  ανοίξει  αμέσως  από  το 
MicrosoftExcel.

Web pages html Προκειμένου  να  μπορούν  να 
διαβάσουν αρχεία, οι περιηγητές ιστού 
απαιτούν  από  αυτά  να  είναι 
αποθηκευμένα  σε  μία  ειδική  μορφή, 
γνωστή  ως  HTML ή 
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HyperTextMarkupLanguage.  Το  Calc 
είναι  σε  θέση  να  αποθηκεύει  τα 
λογιστικά φύλλα σε αυτήν τη μορφή.

Text csv csv Αυτή η μορφή ονομάζεται  επίσης  ως 
αρχείο  χωρισμένο  σε  κόμματα.  Οι 
στήλες  του  λογιστικού  φύλλου 
χωρίζονται  με  κόμματα  και  ένας 
επεξεργαστής  κειμένου  θα  μπορεί  να 
τα  διαβάσει  ως  ένα  σύνηθες  αρχείο 
κειμένου.

Data 
Interchange 

Format

dif Ένα αρχείο DIF είναι ένα βιομηχανικό 
πρότυπο  για  ανταλλαγή  δεδομένων 
μεταξύ  εφαρμογών  διαφορετικών 
τύπων.

Portable 
Document

Format

pdf Τα αρχεία pdf είναι μία κοινή μέθοδος 
αποστολής  εγγράφων,  τα  οποία  δεν 
επιθυμείτε  να  είναι  επεξεργάσιμα. 
Αυτά  τα  αρχεία  μπορούν  να 
διαβαστούν από το  AcrobatReader. Σε 
αντίθεση με τις προηγούμενες μορφές 
αρχείων  που  δημιουργούνται  με  τη 
χρήση  της  λειτουργίας  Αποθήκευση 
ως…,  τα  αρχεία  pdf δημιουργούνται 
χρησιμοποιώντας  την  επιλογή 
Εξαγωγή  ως  PDF…  από  το  μενού 
Αρχείο.

Εναλλαγή  μεταξύ  φύλλων  εργασίας,  ανοιχτών  λογιστικών  φύλλων

Η εναλλαγή  μεταξύ  ανοιχτών  λογιστικών  φύλλων  καλύφθηκε  στην  ενότητα  που  προηγήθηκε.

Για  να  καταλάβετε  τη  διαφορά  μεταξύ  ενός  λογιστικού  φύλλου  και  ενός  φύλλου  εργασίας, 
φανταστείτε το λογιστικό φύλλο σαν ένα βιβλίο. Τα φύλλα εργασίας αντιστοιχούν στις σελίδες του 
βιβλίου. Ωστόσο, στην περίπτωση των λογιστικών φύλλων, πολλά από αυτά απαρτίζονται από ένα 
μοναδικό  φύλλο  εργασίας.

Το λογιστικό  φύλλο που παρουσιάζεται  στην παρακάτω εικόνα είναι  δημιουργημένο από τρία 
φύλλα εργασίας. Καθένα από αυτά έχει ένα δικό του όνομα που εμφανίζεται στις καρτέλες που 
βρίσκονται στο κάτω μέρος της περιοχής εργασίας.

Για να εναλλαχθείτε μεταξύ διαφορετικών φύλλων εργασίας, κάντε κλικ στις καρτέλες.
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Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας

Το Calc παρέχει μία σειρά από λειτουργίες Βοήθειας. Η πιο χρήσιμη αυτών είναι η Αναζήτηση.

Για πρόσβαση στη Βοήθεια:

Επιλέξτε Βοήθεια -> Βοήθεια OpenOffice.org ή πατήστε F1.

• Επιλέξτε την καρτέλα Περιεχόμενα.
• Στο αναπτυσσόμενο μενού επάνω αριστερά είναι επιλεγμένη η εφαρμογή OpenOffice.org 

Calc. 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία λίστα από τις βασικές επικεφαλίδες βοήθειας για το Calc. 
Οι ενότητες που έχουν ένα εικονίδιο βιβλίου μπροστά, περιέχουν περαιτέρω υποδιαιρέσεις.
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Στο δεξί  τμήμα του  παραθύρου,  επιλέξτε  ένα  σύνδεσμο  που  σας  ενδιαφέρει.  Για  παράδειγμα: 
πλήκτρα συντόμευσης για υπολογιστικά φύλλα.

14



Ευρετήριο

Το σύστημα Βοήθειας περιλαμβάνει και ευρετήριο όρων και λειτουργιών. 

• Επιλέξτε τη καρτέλα Ευρετήριο.

• Εάν  πληκτρολογήσετε  κάποιο  κείμενο,  όπως  «κελιά»  στο  παράθυρο  αναζήτησης,  το 
ευρετήριο θα εμφανίσει τα αντικείμενα που αρχίζουν με αυτήν τη λέξη. Η λέξη «κελιά» 
ανήκει στην αρχική κατηγορία αναζήτησης.  Κάτω από αυτήν την λέξη υπάρχουν άλλες 
υποκατηγορίες για πιο ακριβή αποτελέσματα. 

• Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, εάν κάνετε διπλό 
κλικ  επάνω στο αντικείμενο που επιθυμείτε  ή  αν επιλέξετε  το κουμπί  εμφάνιση… που 
βρίσκεται στο κάτω μέρος του αριστερού τμήματος από το παράθυρο βοήθειας.
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Αναζήτηση

Το Calc παρέχει επίσης και μία ολοκληρωμένη δυνατότητα αναζήτησης.

• Επιλέξτε την καρτέλα Αναζήτηση.
• Πληκτρολογήστε μία λέξη κλειδί ή την αρχή της λέξεως. Παραδείγματος χάρη «κελιά».
• Πατήστε το κουμπί Εμφάνιση…

Θα  εμφανιστεί  μία  λίστα  από  αντικείμενα  που  έχουν  σχέση  με  την  λέξη  «κελιά».

Για άλλη μία φορά μπορείτε να επιλέξετε το αντικείμενο που επιθυμείτε να διαβάσετε και στη 
συνέχεια  να  πατήσετε  το  κουμπί  Εμφάνιση…

Παρατηρήστε τα δύο πλαίσια επιλογής που εμφανίζονται κάτω από το παράθυρο αναζήτησης.

Η καρτέλα  Σελιδοδείκτες σας μεταφέρει σε μία ενότητα της βοήθειας, στην οποία μπορείτε να 
δημιουργήσετε  παραπομπές  για  συγκεκριμένα  αντικείμενα,  που  πιθανόν  να  θελήσετε  να 
επιστρέψετε ξανά στο μέλλον. Αυτές οι παραπομπές ονομάζονται σελιδοδείκτες.
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Χρήση μεγέθυνσης / εργαλείων εστίασης

Συχνά,  όταν  εργαζόμαστε  με  λογιστικά  φύλλα,  διευκολύνει  η  μεγέθυνση  ή  η  σμίκρυνση  του 
λογιστικού  φύλλου  στη  περιοχή  εργασίας.

Ας  υποθέσουμε  πως  έχει  φορτωθεί  το  λογιστικό  φύλλο  AfricaDemog.ods.

Για να αλλάξετε την κλίματα του λογιστικού φύλλου:

• Επιλέξτε Προβολή -> Εστίαση

Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εστίαση.

Επιλέξτε  το  κατάλληλη  κλίμακα  που  επιθυμείτε.

Οι τιμές που είναι μικρότερες από το 100% θα μικρύνουν το λογιστικό φύλλο, ενώ οι τιμές που 
είναι μεγαλύτερες του 100% θα το μεγεθύνουν.

• Επιλέξτε 150% και στη συνέχεια OK.
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• Πειραματιστείτε και με άλλες τιμές του παραθύρου διαλόγου Εστίαση.

Μία  χρήσιμη  εστίαση  είναι  το  Πλάτος  σελίδας.  Αυτό  εμφανίζει  στην  οθόνη  το  πλάτος  της 
εκτυπώσιμης  σελίδας.  Ο  βαθμός  μεγέθυνσης  ή  σμίκρυνσης  εξαρτάται  από  τις  ρυθμίσεις  της 
σελίδας,  αν  δηλαδή  είναι  ορισμένος  κατακόρυφος  ή  οριζόντιος  προσανατολισμός  σελίδας.

Πλάτος σελίδας σε κατακόρυφο προσανατολισμό

• Μορφή -> Σελίδα.
• Επιλέξτε  την  καρτέλα  Σελίδα,  στη  συνέχεια  δίπλα  από  τον  προσανατολισμό  επιλέξτε 

Κατακόρυφα.
• Προβολή -> Εστίαση. 
• Επιλέξτε το Πλάτος σελίδας και στη συνέχεια πατήστε OK.

Πλάτος σελίδας σε οριζόντιο προσανατολισμό

• Μορφή -> Σελίδα.
• Επιλέξτε  την  καρτέλα  Σελίδα,  στη  συνέχεια  δίπλα  από  τον  προσανατολισμό  επιλέξτε 

Οριζόντια.
• Προβολή -> Εστίαση. 
• Επιλέξτε το Πλάτος σελίδας και στη συνέχεια πατήστε OK.

Το Calc έχει έναν αριθμό γραμμών εργαλείων. Η εμφάνιση κάποιων εξαρτάται από τις ρυθμίσεις 
του  συστήματος.  Μπορείτε  να  αποφασίσετε  εσείς  το  ποιες  γραμμές  εργαλείων  επιθυμείτε  να 
εμφανίζονται.

• Προβολή -> Γραμμές εργαλείων

Οι γραμμές εργαλείων που εμφανίζονται στην εφαρμογή έχουν ένα tick δίπλα τους σε αντίθεση με 
αυτές που δεν εμφανίζονται.
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Επιλέγοντας μία γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται, θα αλλάξετε την κατάστασή της και θα την 
αποκρύψετε.

Παρομοίως,  επιλέγοντας  μία  αποκρυμμένη  γραμμή  εργαλείων  θα  εμφανιστεί.

Μία λειτουργία τέτοιου είδους ονομάζεται διακόπτης. Ένας διακόπτης εναλλάσσει την κατάσταση 
που  επικρατεί.  Εάν  είναι  ενεργοποιημένο  κάτι  το  απενεργοποιεί  και  το  αντίθετο.  

Μία σχετική λειτουργία είναι η Πλήρης οθόνη.

• Προβολή -> Πλήρης οθόνη.

Αυτή  η  λειτουργία  αποκρύπτει  όλες  τις  γραμμές  εργαλείων  καθώς  επίσης  και  τον  χάρακα.

Για να επαναφέρετε τις γραμμές εργαλείων:

• Κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο Πλήρης Οθόνη που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία.
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Παγίωση, αναίρεση παγίωσης επικεφαλίδων σε γραμμές και/ή στήλες

Ορισμένες γραμμές και στήλες χρησιμοποιούνται συχνά ως επικεφαλίδες. Εάν μετακινηθείτε κάτω 
ή αριστερά του φύλλου, αυτές οι επικεφαλίδες δεν θα εμφανίζονται στην οθόνη. Για να κρατήσετε 
τις επικεφαλίδες ορατές στην οθόνη καθώς θα μετακινήστε στα δεδομένα του φύλλου, μπορείτε να 
κάνετε  παγίωση  των  γραμμών  ή  των  στηλών  που  περιέχουν  τις  επικεφαλίδες.

Παρατηρήστε το λογιστικό φύλλο που εμφανίζεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Παρατηρήστε τις επικεφαλίδες των στηλών που βρίσκονται στη γραμμή 3 και τις επικεφαλίδες των 
γραμμών  στη  στήλη  A.

Εάν μεταφερθούμε κάτω και διαγώνια του φύλλου, αυτές οι επικεφαλίδες θα εξαφανιστούν από 
την οθόνη.
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Μπορείτε να παγιώσετε τις επικεφαλίδες με τον εξής τρόπο:

• Ενεργοποιήστε το κελί που βρίσκεται δίπλα από τη στήλη των επικεφαλίδων «Group» και 
κάτω από τη γραμμή επικεφαλίδων «Sector». Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για το 
κελί B4.

• Παράθυρο -> Παγίωση.

Εάν μετακινηθείτε προς τα κάτω και διαγώνια, οι επικεφαλίδες θα παραμείνουν στην οθόνη όπως 
εμφανίζεται παρακάτω.
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Σε αυτήν την περίπτωση έχουν παγιώσει ταυτόχρονα οι γραμμές και οι στήλες με τις επικεφαλίδες.

• Εάν επιθυμείτε να παγιώσετε μόνο τις γραμμές, ενεργοποιήστε τη στήλη Β και στη συνέχεια 
επιλέξτε Παράθυρο -> Παγίωση.

• Εάν επιθυμείτε να παγιώσετε μόνο τις στήλες, ενεργοποιήστε τη γραμμή 4 και στη συνέχεια 
επιλέξτε Παράθυρο -> Παγίωση
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Τροποποίηση βασικών επιλογών / προτιμήσεων στην εφαρμογή: όνομα χρήστη, προεπιλεγμένος  
κατάλογος / φάκελος ανοίγματος, αποθήκευσης λογιστικών φύλλων

Όνομα χρήστη και δεδομένα

Τα προκαθορισμένα προσωπικά δεδομένα μπορούν να ρυθμιστούν με τον εξής τρόπο:

• Εργαλεία -> Επιλογές.
• Επεκτείνετε το OpenOffice.org επιλέγοντας το σύμβολο +.
• Επιλέξτε Προσωπικά δεδομένα.

• Συμπληρώστε τα προσωπικά δεδομένα και επιλέξτε OK.

Σημειώστε πως αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για όλες τις εφαρμογές του 
OpenOffice.org.

Προεπιλεγμένος κατάλογος

Όταν ανοίγετε  ή  αποθηκεύετε  αρχεία,  το  Calc  από  προεπιλογή  ψάχνει  σε  έναν  συγκεκριμένο 
κατάλογο. Αυτός ο κατάλογος μπορεί αν ρυθμιστεί με τον εξής τρόπο:

• Εργαλεία -> Επιλογές.
• Επεκτείνετε το OpenOffice.org επιλέγοντας το σύμβολο +.
• Επιλέξτε Διαδρομές.
• Κάντε διπλό κλικ στα έγγραφά μου.
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• Ορίστε  την  επιθυμητή  διαδρομή,  χρησιμοποιώντας  το  παράθυρο  διαλόγου  Επιλογή 
διαδρομής.

• Επιλέξτε OK.

Προκαθορισμένος τύπος λογιστικού φύλλου

Από προεπιλογή, το Calc αποθηκεύει τα λογιστικά φύλλα στη δική του μορφή. Με αυτόν τον 
τρόπο τα αρχεία θα έχουν επέκταση .ods. Είναι πιθανό να χρειαστεί να μοιραστείτε τη δουλειά σας 
με  χρήστες,  οι  οποίοι  χρησιμοποιούν  άλλα  προγράμματα  λογιστικών  φύλλων.  Σε  αυτήν  τη 
περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη μορφή με μία άλλη, παραδείγματος χάρη της 
Microsoft Excel.

• Εργαλεία -> Επιλογές.
• Επεκτείνετε το Φόρτωση/Αποθήκευση.
• Επιλέξτε το Γενικά.
• Κάτω από τον Τύπο εγγράφου επιλέξτε λογιστικό φύλλο.
• Κάτω από το Πάντα αποθήκευση ως επιλέξτε την μορφή που θέλετε να χρησιμοποιείτε.
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• Επιλέξτε OK.

Άλλες ρυθμίσεις

• Εργαλεία -> Επιλογές.
• Επεκτείνετε το OpenOffice.org Calc.

Ένας αριθμός σημαντικών επιλογών μπορούν να ρυθμιστούν στις  ενότητες που υπάρχουν.  Για 
παράδειγμα:

• Γενικά: Χρησιμοποιείται για να οριστούν μονάδες μέτρησης και στηλοθέτες.
• Προβολή: Χρησιμοποιείται για να αλλαχθεί  το χρώμα πλέγματος και  να οριστεί  αν θα 

εμφανίζονται τύποι ή τιμές. 

• Μεταβείτε  και  στις  υπόλοιπες  επιλογές  για  να  πάρετε  μία  αίσθηση  του  εύρους  των 
ρυθμίσεων.
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Είδη δεδομένων

Τα δεδομένα τα  οποία  εισάγονται  στα κελιά  μπορεί  να είναι  τριών ειδών:  αριθμοί,  κείμενο  ή  
ημερομηνίες.

Εάν έχει εισαχθεί σε κάποιο κελί ένα σύνολο ακέραιων αριθμών (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), το Calc θα 
αντιμετωπίζει τα δεδομένα ως αριθμητικά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν πραγματοποιηθούν 
αριθμητικοί  υπολογισμοί σε  αυτούς  τους  αριθμούς.

Εάν έχει εισαχθεί το σύμβολο ‘ μπροστά από ένα σύνολο αριθμών, τότε το Calc θα αντιμετωπίσει 
τους  αριθμούς  ως  κανονικό  κείμενο.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  δεν  θα  μπορείτε  να 
πραγματοποιήσετε πράξεις. Θα μπορείτε ωστόσο, να μορφοποιήσετε τους αριθμούς με μεθόδους 
μορφοποίησης  κειμένου.

Εάν εισάγετε αριθμούς σε μορφή την οποία το Calc την αναγνωρίζει ως ημερομηνία, η εφαρμογή 
θα την αντιμετωπίσει ως ημερομηνία και θα μορφοποιήσει τα περιεχόμενα του κελιού με βάση την 
προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας.  Για παράδειγμα,  20 Σεπτ 2003,  20 Σεπτεμβρίου 2003 και 
20-09-2003 ερμηνεύονται από το Calc ως ημερομηνίες. Εάν η προεπιλεγμένη ημερομηνία είναι η 
σύντομη ημερομηνία, τότε το Calc θα την μορφοποιήσει ως 20/09/03 και στις τρεις περιπτώσεις. 
Εάν επιθυμείτε να μην ερμηνεύονται ως ημερομηνίες, εισάγετε πριν την ημερομηνία το σύμβολο ‘.

Αν τα περιεχόμενα ενός κελιού ερμηνεύονται ως δεδομένα, τότε μπορούν να πραγματοποιηθούν 
συγκεκριμένες αριθμητικές πράξεις ημερομηνιών. Για παράδειγμα, μπορούν να αφαιρεθούν δύο 
ημερομηνίες για να παράγουν τον αριθμό των ημερών που μεσολαβούν σε αυτές. Εάν προστεθεί 
ένας αριθμός σε μία ημερομηνία, αυτός θα ερμηνευτεί ως αριθμός ημερών και το αποτέλεσμα θα 
είναι  μία  άλλη  ημερομηνία.

Εισαγωγή δεδομένων

Τα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν στο ενεργό κελί. Καθώς πληκτρολογείτε, αριθμοί και κείμενο 
θα  εισαχθούν  σε  ένα  κελί.  Ταυτόχρονα  τα  δεδομένα  αυτά  εμφανίζονται  και  στη  Γραμμή 
εισαγωγής της  Γραμμής  υπολογιστικών  τύπων.

Όταν έχετε ολοκληρώσει την εισαγωγή δεδομένων, πατήστε Enter για να μετακινηθείτε στο κελί 
που βρίσκεται κάτω από αυτό που ήσασταν ή πατήστε  Tab για να μετακινηθείτε στο κελί που 
βρίσκεται δεξιά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια για να κινηθείτε σε διπλανό 
κελί.
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Αλλαγή κατεύθυνσης ενεργού κελιού, μετά από το Enter

Από προεπιλογή, όταν πατήσετε Enter, ενεργοποιείται το κελί που βρίσκεται κάτω από αυτό που 
επεξεργαζόσασταν. Αυτό μπορεί να αλλάξει με τη χρήση:

• Εργαλεία -> Επιλογές -> OpenOffice.org Calc -> Γενικά

Σημείωση Αναφορών: Για την απλοποίηση του κειμένου στη συνέχεια, σε σημεία που 
δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ασάφειάς του, θα χρησιμοποιείται η αναφορά:

• Εργαλεία -> Επιλογές -> OpenOffice.org -> Γενικά

Στη θέση του:

• Επιλέξτε Εργαλεία και στη συνέχεια Επιλογές.

• Επεκτείνετε το OpenOffice.org Calc επιλέγοντας το σύμβολο +.

• Επιλέξτε Γενικά

• Επιλέξτε το: Πατήστε Enter για τη μετακίνηση της επιλογής
• Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή στο αναπτυσσόμενο μενού, όπως φαίνεται στην εικόνα 

που προηγήθηκε.
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Επιλογή κελιού, πλήθους συνεχιζόμενων κελιών, πλήθους μη συνεχόμενα κελιά, ολόκληρου του 
έγγραφου.

Όταν  επιλέγετε  ένα  κελί  ή  μία  ομάδα  από  κελιά,  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  διάφορες 
ενέργειες  σε  αυτά  τα  κελιά.  Σε  αυτές  τις  λειτουργίες  περιλαμβάνεται  η  διαγραφή  κελιών,  η  
αντιγραφή  τους  στο  clipboard,  η  αλλαγή  της  γραμματοσειράς  τους  και  άλλα.

Επιλογή ενός κελιού

• Επιλέξτε ένα μοναδικό κελί, απλά κάνοντας κλικ επάνω του.

Επιλογή πλήθους συνεχιζόμενων κελιών

• Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής.
• Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρετε την επιλογή σας στο 

τελευταίο κελί που θέλετε να επιλέξτε

Ή

• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να μετακινηθείτε 
στο τελευταίο κελί της περιοχής.

Ή

• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που επιθυμείτε να 
επιλέξετε.

Τα  επιλεγμένα  κελιά  θα  εμφανίζονται  φωτισμένα  εντονότερα  στο  φύλλο  εργασίας.

Επιλογή πλήθους μη συνεχιζόμενων κελιών

• Κρατήστε πατημένο το Shift και κάντε κλικ στο πρώτο κελί.
• Αφήστε το πλήκτρο Shift.
• Κρατήστε  πατημένο  το  πλήκτρο  Ctrl και  κάντε  κλικ  σε  κάθε  ένα  από  τα  κελιά  που 

επιθυμείτε να επιλέξετε.

Η ακόλουθη εικόνα δείχνει την επιλογή ενός αριθμού από μη συνεχιζόμενα κελιά.
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Επιλογή ολόκληρου φύλλου εργασίας 

• Επεξεργασία -> Επιλογή όλων (Επιλέξτε Επεξεργασία και στη συνέχεια Επιλογή όλων – 
δείτε τη σημείωση που προηγήθηκε)

• Κρατήστε πατημένο το Ctrl και πατήστε A.
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Επιλογή γραμμής, συνεχιζόμενες γραμμές, μη συνεχιζόμενες γραμμές

Επιλογής ολόκληρης γραμμής

• Κάντε κλικ στον αριθμό της γραμμής.

Επιλογή πλήθους συνεχιζόμενων γραμμών

• Κάντε κλικ στον αριθμό της πρώτης γραμμής.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ στον αριθμό της τελευταίας γραμμής 

που επιθυμείτε να επιλέξετε.

Επιλογή πλήθους μη συνεχιζόμενων γραμμών

• Κάντε κλικ στον αριθμό της πρώτης γραμμής.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ ξεχωριστά στους αριθμούς των άλλων 

γραμμών που επιθυμείτε να επιλέξετε.

Επιλογή στήλης, πλήθους συνεχιζόμενων στηλών, πλήθους μη συνεχιζόμενων στηλών

Επιλογή ολόκληρης στήλης

• Κάντε κλικ στο γράμμα της στήλης.

Επιλογή πλήθους συνεχιζόμενων στηλών

• Κάντε κλικ στο γράμμα της πρώτης στήλης.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και κάντε κλικ στο γράμμα της τελευταίας στήλης 

που επιθυμείτε να επιλέξετε.

Επιλογή πλήθους μη συνεχιζόμενων στηλών

• Κάντε κλικ στο γράμμα της πρώτης στήλης που θέλετε να επιλέξετε.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ ξεχωριστά στα γράμματα των άλλων 

στηλών.

Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει ένα αριθμό μη συνεχιζόμενων στηλών που έχουν επιλεγεί
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Εισαγωγή μίας γραμμής

Ας υποθέσουμε ότι έχετε το αρχείο AfricaDemog.ods που παρουσιάζεται:

Και επιθυμείτε να εισάγετε μία γραμμή μετά το % Ubran με επικεφαλίδα γραμμής % High school 
education.

• Τοποθετήστε το δρομέα σε οποιοδήποτε σημείο της γραμμής 8.
• Εισαγωγή -> Γραμμές.
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Παρατηρήστε  πως  όταν  εκτελείτε  αυτήν  την  εντολή,  η  νέα  γραμμή  εισάγεται  πριν  την  ενεργή 
γραμμή. Η γραμμή 8 τώρα είναι μία κενή γραμμή.

• Επιλέξτε το κελί Α8 και πληκτρολογήστε το κείμενο % High school education.
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Εισαγωγή ξεχωριστών γραμμών

Ας υποθέσουμε πως επιθυμείτε να εισάγετε τρεις γραμμές μετά το % Urban.

• Επιλέξτε τις γραμμές 8 έως 10.
• Εισαγωγή -> Γραμμές.

Αυτή η κίνηση θα  εισάγει  τρεις  νέες  γραμμές  στη θέση αυτή.  Οι  προηγούμενες  γραμμές  που 
βρισκόντουσαν σε αυτήν τη θέση (8 έως 10) θα μετακινηθούν προς τα κάτω.

Εισαγωγή μίας ή περισσοτέρων στηλών

Η διαδικασία εισαγωγής μίας ή περισσοτέρων στηλών πραγματοποιείται με παρόμοια μέθοδο.

• Επιλέξτε τις στήλες.
• Εισαγωγή -> Στήλες.

Οι  υπάρχουσες  στήλες  θα  μεταφερθούν  στα  δεξιά.  

Διαγραφή γραμμών, στηλών σε ένα φύλλο εργασίας

• Επιλέξτε της γραμμές ή τις στήλες που πρόκειται να διαγραφούν. Αυτές μπορεί να είναι 
συνεχόμενες ή όχι.

• Επεξεργασία -> Διαγραφή κελιών

Με αυτήν την ενέργεια θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Διαγραφή κελιών.

• Επιλέξτε το  Διαγραφή ολόκληρων γραμμών ή  Διαγραφή ολόκληρης στήλης αναλόγως 
με την ενέργεια που θέλετε.

• Επιλέξτε OK.
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Τροποποίηση πλάτους στηλών, ύψους γραμμών

Αλλαγή πλάτους στηλών με τη χρήση του ποντικιού
• Τοποθετήστε τον δείκτη στη δεξιά πλευρά του πλαισίου με το γράμμα της στήλης.
• Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουπί του ποντικιού και σύρετε την επιλογή σας προς τα 

δεξιά ή αριστερά.

Καθώς το πραγματοποιείτε, θα εμφανιστεί το πλάτος της στήλης.

Σημαντικό: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο την δεξιά πλευρά του πλαισίου της στήλης για να 
προσαρμόσετε  το  πλάτος  της.

Αλλαγή ύψους γραμμών με τη χρήση του ποντικιού 
• Τοποθετήστε το δρομέα στην κάτω πλευρά του πλαισίου με τον αριθμό της γραμμής.
• Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουπί του ποντικιού και σύρετε την επιλογή σας προς τα 

πάνω ή κάτω.

Σημαντικό: Μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε μόνο την κάτω πλευρά του κελιού.  Εάν σύρετε την 
επάνω πλευρά του κελιού, τότε θα αλλάξει το ύψος του προηγούμενου κελιού. Για παράδειγμά, 
αντί  να  μεγαλώσετε  το  πλάτος  της  γραμμής με  τον  αριθμό 7,  τη  στενεύετε  με  τον  αριθμό 6.

Αλλαγή μεγέθους σε μία ή περισσότερες στήλες με τη χρήση της Μορφής
• Επιλέξτε τις στήλες των οποίων το πλάτος επιθυμείτε να αλλάξετε (ή πατήστε Ctrl + A για 

να επιλεγούν όλες οι στήλες).
• Μορφή -> Στήλη -> Πλάτος

Με αυτό τον τρόπο θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Πλάτος στήλης

• Εισάγετε την τιμή του πλάτους και πατήστε OK.

Ή

• Επιλέξτε την  Αρχική τιμή για να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή πλάτους στήλης και 
πατήστε OK.
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Αλλαγή μεγέθους σε μία ή περισσότερες γραμμές με τη χρήση της Μορφής

• Επιλέξτε τη γραμμή ή τις γραμμές που επιθυμείτε να τροποποιήσετε (ή πατήστε Ctrl + A 
για επιλογή όλων των γραμμών)

• Μορφή -> Γραμμή -> Ύψος
Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ύψος γραμμής. 

• Κάντε κλικ στην Αρχική τιμή για να ορίσετε το προεπιλεγμένο ύψος γραμμής και πατήστε 
OK.

Ή

• Εισάγετε μία τιμή στο πλαίσιο Ύψος και πατήστε OK.
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Προσθήκη επιπλέον περιεχομένου σε κελιά, αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος περιεχομένου

Επεξεργασία υπάρχοντος περιεχομένου ενός κελιού

Αν υποθέσουμε πως επιλέγετε ένα κελί,  για παράδειγμα το Α8 της εικόνας που ακολουθεί.  Τα 
περιεχόμενα  του  κελιού  Α8  εμφανίζονται  επίσης  και  στην  γραμμή  εισαγωγής  της  γραμμής 
υπολογιστικών τύπων. Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε κείμενο στα ήδη υπάρχοντα περιεχόμενα 
ενός κελιού:

• Κάντε κλικ στο τέλος του κειμένου της Γραμμής εισαγωγής.

• Πατήστε Enter ή Tab όταν τελειώσετε

Εναλλακτικά, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο της  Γραμμής εισαγωγής όπως κάνετε για 
οποιοδήποτε  κείμενο.  Μπορείτε  να  εισάγετε  ή  να  διαγράψετε  κείμενο.

Αντικατάσταση περιεχομένου ενός κελιού

• Κάντε κλικ στο κελί του οποίου τα περιεχόμενα επιθυμείτε να αντικαταστήσετε.
• Εισάγετε το νέο περιεχόμενο.

Όταν κάνετε αυτήν την ενέργεια, το παλιό περιεχόμενο του κελιού θα αντικατασταθεί αυτομάτως 
από τη νέα σας εισαγωγή.

Σημείωση:  Η  διαφορά  μεταξύ  της  μεθόδου  επεξεργασίας  υπάρχοντος  περιεχομένου  και  της 
μεθόδου αντικατάστασης υπάρχοντος περιεχομένου, είναι πως για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα 
που ήδη υπάρχουν κάνετε κλικ στη γραμμή εισαγωγής ενώ για να τα αντικαταστήσετε με νέα όχι
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Χρήση των εντολών αναίρεσης και ακύρωσης αναίρεσης

Υποθέστε ότι διαγράφετε μία γραμμή κειμένου και συνειδητοποιείτε άμεσα ότι κάνατε λάθος. Η 
εντολή αναίρεσης σας επιτρέπει να επιστρέψετε ως τη προηγούμενη εντολή. Για χρήση αυτής της 
εντολής:

• Επεξεργασία -> Αναίρεση.

Ή

• Πατήσετε Ctrl+Z.

Στη πραγματικότητα η  εντολή της  αναίρεσης  χρησιμοποιεί  ένα  ιστορικό.  Εάν επαναλάβετε  τη 
διαδικασία και άλλες φορές θα αναιρέσει τη δεύτερη, στη συνέχεια τη τρίτη από τις τελευταίες σας 
ενέργειες  και  κτλ.

Η εντολή ακύρωσης της αναίρεσης θα επανεκτελέσει τις ενέργειες που ακυρώσατε.  Για χρήση 
αυτής της εντολής:

• Επεξεργασία -> Ακύρωση αναίρεσης.

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιήσατε την εντολή της αναίρεσης τρεις φορές. Στην πραγματικότητα 
έχετε  αναιρέσει  τις  τρεις  τελευταίες  σας  ενέργειες.  Εάν  χρησιμοποιήσετε  τώρα  την  ακύρωση 
αναίρεσης,  θα  εκτελεστούν  ξανά  αυτές  σας  οι  ενέργειες.

Ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβετε πως λειτουργεί η αναίρεση και η ακύρωση της αναίρεσης, 
είναι με τη χρήση τους.
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Αντιγραφή περιεχομένου ενός κελιού, σειρά κελιών σε ένα φύλλο εργασίας, ανάμεσα σε φύλλα 
εργασίας, ανάμεσα σε λογιστικά φύλλα

Η διαδικασία αντιγραφής δεδομένων περιέχει έναν αριθμό απλών βημάτων:

• Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να αντιγράψετε.
• Επιλέξτε τον προορισμό αντιγραφής.
• Επικολλήστε τα δεδομένα 

Προειδοποίηση: όταν  γίνεται  η  επικόλληση  των  δεδομένων,  τα  περιεχόμενα  των  κελιών 
προορισμού θα αντικατασταθούν.

Αντιγραφή εντός φύλλου εργασιών

Υποθέστε ότι έχετε το εξής λογιστικό φύλλο στην οθόνη σας.

Ας υποθέσουμε πως επιθυμείτε να εισάγετε ακόμα μία επικεφαλίδα πάνω από το Group 11.

• Εισάγετε μία κενή γραμμή στη γραμμή 14.
• Επιλέξτε τα κελιά B3 έως K3 (τέτοιου είδους αναφορές κελιών θα γίνονται με τη σημείωση 

B3:K3)
• Αντιγράψτε τα επιλεγμένα κελιά με τη χρήση μίας από τις ακόλουθες μεθόδους:

1. Πατήστε Ctrl + C.
2. Επεξεργασία -> Αντιγραφή.

• Κλικ με το ποντίκι επάνω στο εικονίδιο αντιγραφής .
• Ενεργοποιήστε το πρώτο κελί, από την περιοχή κελιών στη θέση προορισμού. (Δεν είναι 
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υποχρεωτικό να επιλέξετε ολόκληρη την περιοχή κελιών)
• Επικολλήστε τα αντεγραμμένα κελιά με τη χρήση των ακολούθων μεθόδων:

1. Πατήστε Ctrl + V.
2. Επεξεργασία -> Επικόλληση.

• Κλικ με το ποντίκι επάνω στο εικονίδιο επικόλλησης  .

Αντιγραφή μεταξύ φύλλων εργασιών

Όταν δημιουργείτε  ένα  καινούριο  λογιστικό  φύλλο,  το Calc  δημιουργεί,  από προεπιλογή,  τρία 
φύλλα εργασίας. Μπορείτε να θεωρήσετε κάθε ένα φύλλο εργασίας ως μία σελίδα του λογιστικού 
φύλλου. Οι σελίδες μπορούν να προστεθούν ή να απομακρυνθούν από το λογιστικό φύλλο, με 

πολύ απλό τρόπο. Μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ φύλλων εργασίας ενός λογιστικού φύλλου 
κάνοντας κλικ στην ανάλογη καρτέλα που βρίσκεται στο τέλος της περιοχής εργασίας.
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Υποθέστε  πως  επιθυμείτε  να  αντιγράψετε  τα  κελιά  A3:K5  από  το  Φύλλο1  στη  θέση  B7  στο 
Φύλλο3.

• Επιλέξτε τα κελιά A3:K5.
• Επεξεργασία -> Αντιγραφή.
• Επιλέξτε την καρτέλα Φύλλο3.
• Επιλέξτε το κελί Β7.
• Επεξεργασία -> Επικόλληση.

Αντιγραφή μεταξύ ανοιχτών λογιστικών φύλλων.

Είναι πιθανό να έχετε ανοιχτά την ίδια στιγμή ξεχωριστά λογιστικά φύλλα. Η διαφορά μεταξύ 
λογιστικού φύλλου και φύλλου εργασίας είναι ότι τα λογιστικά φύλλα είναι ξεχωριστά αρχεία, ενώ 
τα  φύλλα  εργασίας  ενός  συγκεκριμένου  λογιστικού  φύλλου,  είναι  όλα  αποθηκευμένα  σε  ένα 
συγκεκριμένο  αρχείο.

Μπορείτε  να  εναλλαχθείτε  μεταξύ  ανοιχτών  λογιστικών  φύλλων  με  τη  χρήση  του  μενού 
Παράθυρο.

Υποθέστε  ότι  έχετε  ανοιχτά  δύο  λογιστικά  φύλλα.  Το  πρώτο  ονομάζεται 
ObservationsByGroupSector και το δεύτερο έχει τον τίτλο Obs2. Επιθυμείτε να αντιγράψετε τα 
κελιά Α3:Κ10 από το πρώτο λογιστικό φύλλο στο δεύτερο, με αρχική θέση το Β5.

• Κάντε κλικ στο Παράθυρο.
• Επιλέξτε το ObservationsByGroupSector.sxc

Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί το συγκεκριμένο λογιστικό φύλλο.

• Επιλέξτε τα κελιά Α3:Κ10.
• Επεξεργασία -> Αντιγραφή.
• Παράθυρο -> Obs2.
• Επιλέξτε το κελί Β5.
• Επεξεργασία -> Επικόλληση.
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Χρήση του εργαλείου αυτόματης συμπλήρωσης

• Ανοίξτε ένα καινούριο λογιστικό φύλλο.
• Πληκτρολογήστε 1 στο Α1 και 2 στο Β1.
• Επιλέξτε το Α1 και το Β1.

Η λαβή γεμίσματος θα εμφανιστεί στο κάτω δεξί μέρος του κελιού Β1.

• Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης στα διπλανά κελιά.

• Απεπιλέξτε τα κελιά κάνοντας κλικ κάπου αλλού μέσα στο λογιστικό φύλλο.

Το Calc θα ολοκληρώσει τη σειρά των αριθμών, βασισμένη στις τιμές των δύο πρώτων κελιών, 
όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

• Τώρα πληκτρολογήστε 100 στο A2 και 101 στο Β2.
• Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης στα διπλανά κελιά.

Το Calc θεωρεί πως επιθυμείτε να εισάγετε μία αύξουσα σειρά από αριθμούς με διαφορά μίας 
μονάδας, μεταξύ των κελιών.

• Πληκτρολογήστε 5 στο A3 και 8 στο B3.
• Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης στα διπλανά κελιά.

Σε αυτήν την περίπτωση, η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο πρώτων κελιών είναι 3 μονάδες. 
Το Calc θεωρεί πως κάθε κελί πρέπει να έχει τιμή 3 μονάδες μεγαλύτερη, από το προηγούμενό του 
κελί.

• Πληκτρολογήστε Ιαν στο A4 και Φεβ στο B4.
• Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης στα διπλανά κελιά.
• Πληκτρολογήστε Ιανουαρίου στο Α5 και Φεβρουαρίου στο Β5.
• Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης στα διπλανά κελιά.

Σε αυτό το σημείο, η εικόνα θα εμφανίζει τα ακόλουθα:
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Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες ταξινόμησης με τον ακόλουθο τρόπο:

• Εργαλεία -> Επιλογές -> OpenOffice.org Calc -> Λίστες ταξινόμησης
• Πατήστε το κουμπί Δημιουργία.
• Πληκτρολογήστε τις καταχωρίσεις στο παράθυρο Εγγραφές όπως παρουσιάζεται και στην 

ακόλουθη εικόνα. Μετά από κάθε εγγραφή πρέπει να πατάτε Enter.

Επιλέξτε Προσθήκη όταν τελειώσετε.

● Πληκτρολογήσετε Άλφα στο Α6 και Βήτα στο Β6.
● Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης στα διπλανά κελιά.

Μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  αυτήν  τη  μέθοδο  για  να  δημιουργήσετε  τις  δικές  σας  λίστες 
ταξινόμησης.
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Μεταφορά περιεχομένου ενός κελιού, περιοχής κελιών μέσα σε ένα φύλλο εργασίας, μεταξύ 
φύλλων εργασίας, μεταξύ λογιστικών φύλλων

Επιλέξτε τα κελιά των οποίων το περιεχόμενο πρόκειται να μεταφερθεί.
Αποκόψτε τα επιλεγμένα κελιά με τη χρήση μίας από τις ακόλουθες μεθόδους:

• Πατήστε Ctrl+X.

Ή εναλλακτικά

• Επεξεργασία -> Αποκοπή

Ή εναλλακτικά

• Πατήσετε το εικονίδιο Αποκοπής .
• Ενεργοποιήστε  το  πρώτο  κελί  της  περιοχής  κελιών  στην  οποία  επιθυμείτε  να 

πραγματοποιηθεί  η  μεταφορά.  (Δεν  είναι  αναγκαίο  να  ενεργοποιήσετε  ολόκληρη  την 
περιοχή κελιών.)

Σημειώστε ότι ο προορισμός μπορεί να είναι στο ίδιο φύλλο εργασίας ή σε διαφορετικό φύλλο 
εργασίας του ιδίου λογιστικού φύλλου ή σε διαφορετικό λογιστικό φύλλο.

• Επικολλήστε τα αποκομμένα κελιά με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες μεθόδους:
• Πατήστε Ctrl+V

Ή εναλλακτικά

• Επεξεργασία -> Επικόλληση

Ή εναλλακτικά

• Πατήστε το εικονίδιο επικόλλησης .

Διαγραφή περιεχομένων κελιού

Χρήση του πλήκτρου Delete

• Ανοίξτε ένα λογιστικό φύλλο.
• Επιλέξτε μία περιοχή από κελιά.
• Πατήστε το πλήκτρο Delete.
• Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Διαγραφή Περιεχομένων.
• Κάντε κλικ σε μία επιλογή και στη συνέχεια πατήστε OK.
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Η επίδραση είναι αυτή που εμφανίζεται στην ακόλουθη εικόνα. Όπως φαίνεται τα περιεχόμενα των 
κελιών είναι άδεια και δεν μεταφέρθηκαν τα διπλανά κελιά σε άλλη θέση μετά από την διαδικασία.

Χρήση του μενού Επεξεργασία -> Διαγραφή κελιών…

• Επιλέξτε μία περιοχή από κελιά.
• Επεξεργασία -> Διαγραφή κελιών…

Σας παρέχεται μία σειρά από επιλογές:
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Η λειτουργία του μενού Επεξεργασία -> Διαγραφή κελιών είναι αρκετά πιο διαφορετική από τη 
λειτουργία του πλήκτρου  Delete. Σας παρέχεται ένα πλήθος επιλογών, όπως εμφανίζονται στην 
προηγούμενη  εικόνα.  Όλες  αυτές  οι  επιλογές  αφορούν  την  μετακίνηση  των  κελιών  προς  τα 
αριστερά και ή προς τα πάνω της επιλεγμένης περιοχής.

• Κάντε κλικ στην επιλογή  Μετακίνηση κελιών προς τα πάνω και στη συνέχεια πατήστε 
OK.

Σημειώστε πως τα κελιά Α14:I17 μετακινήθηκαν στη θέση Α10:I13.
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Κάντε χρήση της λειτουργίας αναζήτησης για συγκεκριμένο περιεχόμενο σε ένα φύλλο εργασίας

Σε  κανονικές  συνθήκες  τα  λογιστικά  φύλλα  είναι  αρκετά  μεγάλα  και  χρειαζόμαστε  αρκετά 
γρήγορες  μεθόδους  εντοπισμού  αντικειμένων.

Υποθέστε πως έχετε φορτωμένο ένα λογιστικό φύλλο σαν αυτό που εμφανίζεται στην επόμενη 
εικόνα και επιθυμείτε να εντοπίσετε κάποιο αντικείμενο.

• Επεξεργασία -> Αναζήτηση και Αντικατάσταση…

• Πληκτρολογήστε το αντικείμενο που θέλετε στο πλαίσιο Αναζήτηση του.
• Επιλέξτε το Αναζήτηση όλων για να φωτιστούν όλες οι περιπτώσεις του αντικειμένου στο 

φύλλο εργασίας

Ή

• Επιλέξτε Εύρεση.

Με  αυτήν  την  ενέργεια  θα  επιλεγεί  το  πρώτο  περιστατικό  του  αντικειμένου.
Επαναλάβετε την ενέργεια για να εντοπιστούν και οι υπόλοιπες περιπτώσεις του αντικειμένου στο 
φύλλο  εργασίας.

Χρήση  της  εντολής  Αντικατάστασης  για  συγκεκριμένο  περιεχόμενο  ενός  φύλλου  εργασίας

Η εντολή  Αναζήτηση απλά εντοπίζει  περιπτώσεις  ενός  αντικειμένου στο φύλλο εργασίας.  Με 
αυτήν  την  μέθοδο  δεν  υπάρχει  καμία  τροποποίηση  του  αντικειμένου.

Η  εντολή  Αντικατάσταση είναι  χρήσιμη  όταν  επιθυμείτε  να  τροποποιήσετε  εγγραφές.

Η  εντολή  Αντικατάσταση μας  παρέχει  δύο  μεθόδους  αντικατάστασης.

Η  Αντικατάσταση όλων αντικαθιστά αυτόματα όλες τις  μορφές του “αντικειμένου” που έχετε 
επιλέξει  (χωρίς  να  χρειαστεί  να  ξανακάνετε  τη  διαδικασία)
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Η Αντικατάσταση δίνει την επιλογή αντικατάστασης ή μη κάθε αντικειμένου ξεχωριστά.

• Επεξεργασία -> Αναζήτηση και αντικατάσταση…
• Πληκτρολογήστε  τις  κατάλληλες  εγγραφές  στα  πλαίσια  Αναζήτηση  του και 

Αντικατάσταση με

Μαζική Αντικατάσταση

• Επιλέξτε Αντικατάσταση όλων.

Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  όλες  οι  περιπτώσεις  ύπαρξης  του  ονόματος  Andiswa  θα 
αντικατασταθεί  από  το  Andisa  ταυτόχρονα.

Επιλεκτική αντικατάσταση

• Πατήστε  Αναζήτηση για  να  εντοπιστεί  την  πρώτη  περίπτωση  του  αντικειμένου  που 
αναζητείτε.

• Πατήστε  Αντικατάσταση αν θέλετε να αντικαταστήσετε το συγκεκριμένο αντικείμενο ή 
πατήστε ξανά Αναζήτηση για να εντοπιστεί το ακριβώς επόμενο.

• Επαναλάβετε  αυτήν  τη  διαδικασία  μέχρι  να  ολοκληρωθεί  η  αναζήτηση  σε  όλες  τις 
περιπτώσεις του φύλλου εργασίας.

Σημαντικές επιλογές της Αναζήτησης και αντικατάστασης

• Πατήστε το κουμπί Περισσότερες επιλογές.

Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί ένα σύνολο επιλογών από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε 
αυτές που σας ενδιαφέρουν.
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Πίσω: Από προεπιλογή, η διαδικασία Αναζήτησης πραγματοποιείται δεξιά και προς τα κάτω του 
λογιστικού φύλλου από το ενεργό κελί (δηλαδή Μπροστά). Εάν θέλετε να πραγματοποιείται προς 
τα  πίσω,  τότε  επιλέξτε  αυτήν  την  επιλογή.

Ακριβή αναζήτηση: Από προεπιλογή, η διαδικασία της αναζήτησης αγνοεί το είδος γραφής του 
κειμένου (μικρά ή μεγάλα γράμματα). Όταν επιθυμείτε να πραγματοποιείται ταίριασμα μικρών – 
κεφαλαίων  κάντε  κλικ  σε  αυτήν  την  επιλογή.

Μόνο σε ολόκληρα κελιά: Από προεπιλογή, η διαδικασία της αναζήτησης ψάχνει σε οποιοδήποτε 
σημείο του κελιού για να βρει τα δεδομένα. Αυτή η επιλογή ορίζει ως κριτήριο αναζήτησης σε 
ολόκληρα κελιά και όχι ως μέρος του περιεχομένου του.
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Ταξινόμηση μίας περιοχής κελιών με βάση κάποιο κριτήριο σε αύξουσα/φθίνουσα αριθμητική 
σειρά, αύξουσα/φθίνουσα αλφαβητική σειρά.

Η ταξινόμηση μιας περιοχής κελιών είναι μία απλή διαδικασία που πραγματοποιείται με τα εξής 
βήματα:

• Επιλέξτε την περιοχή κελιών που επιθυμείτε να ταξινομηθούν.
• Δεδομένα -> Ταξινόμηση…
• Ορίστε τα κριτήρια στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση.
• Πατήστε OK.

Σημαντικό: Σιγουρευτείτε  πως  έχετε  επιλέξει  προς  ταξινόμηση όλες  τις  στήλες  που  περιέχουν 
δεδομένα. Αν παραληφθούν στοιχεία, τότε τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ένα σύνολο 
δεδομένων χωρίς νόημα.

Αριθμητικές ταξινομήσεις

Υποθέστε ότι έχετε το ακόλουθο λογιστικό φύλλο στην οθόνη σας. Επιθυμείτε να ταξινομήσετε τις 
ομάδες με βάση τη σειρά των αποτελεσμάτων στον τομέα 1. Σε αυτήν την περίπτωση επιθυμείτε 
να ταξινομήσετε με βάση τις τιμές, ως εκ τούτου πρόκειται για αριθμητική ταξινόμηση.

Στο παράδειγμα, τα δεδομένα είναι τοποθετημένα στην περιοχή κελιών A4:J25. Κάθε γραμμή που 
βρίσκεται μεταξύ των στηλών A και J ονομάζεται Εγγραφή και κάθε στήλη Πεδίο. Οι γραμμές θα 
ταξινομηθούν με βάση τις  τιμές της Στήλης Β σε  αύξουσα ταξινόμηση (οι  μικρότερες τιμές θα 
μπουν πρώτες).

• Επιλέξτε την περιοχή κελιών A4:J25 
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Εάν παραλείψετε να επιλέξετε κάποιες γραμμές τότε δε θα ταξινομηθούν οι εγγραφές τους. Στην 
περίπτωση  που  παραλείψετε  κάποιες  στήλες,  τότε  οι  τιμές  των  παρελειπόμενων  πεδίων  θα 
βρίσκονται σε λάθος εγγραφές.

• Δεδομένα -> Ταξινόμηση…

Στο πεδίο Ταξινόμηση κατά επιλέξτε Στήλη Β. Αυτή είναι η στήλη που περιέχει τις τιμές με βάση 
τις οποίες επιθυμούμε να πραγματοποιηθεί η ταξινόμηση.

• Κάντε κλικ στην αύξουσα ταξινόμηση.
• Επιλέξτε ΟΚ.
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Εάν  επιθυμούσατε  η  ταξινόμηση  να  πραγματοποιηθεί  με  βάση  τις  τιμές  σε  φθίνουσα  σειρά, 
σημαίνει πως θα έπρεπε να κάνετε κλικ στην επιλογή  Φθίνουσα. Σε αυτήν την περίπτωση θα 
εμφανιζόντουσαν  πρώτα  οι  υψηλότεροι  αριθμοί.

Αλφαβητικές ταξινομήσεις

Υποθέστε  πως  θέλετε  να  ταξινομήσετε  τα  δεδομένα  του  προηγούμενου  παραδείγματα  σε 
αλφαβητική σειρά με βάση τις ομάδες, θα πραγματοποιήσετε τις εξής ενέργειες.

• Επιλέξτε τα κελιά A4:J25
• Δεδομένα -> Ταξινόμηση…
• Επιλέξτε τη Στήλη Α στο πεδίο Ταξινόμηση κατά. Πρόκειται για τη στήλη που περιέχει το 

όνομα του πεδίου.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα.

Αυτή η ενέργεια θα έχει  ως αποτέλεσμα την ταξινόμηση των εγγραφών  με βάση τις ομάδες.

Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί ταξινόμηση να γίνει  με την ανάποδη σειρά των ονομάτων 
(από το Ω στο Α) τότε κάντε κλικ στην επιλογή Φθίνουσα.

• Επιλέξτε το OK. 
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Πολλαπλά κριτήρια ταξινόμησης

Εάν δείτε τα αποτελέσματα της προηγούμενης αναζήτησης, θα παρατηρήσετε πως οι ομάδες 4 και 
2 έχουν τιμές 14 στον τομέα 1.  Μία παρόμοια επανάληψη αποτελεσμάτων συμβαίνει και στις 
ομάδες 8 και 16 με τη τιμή 35 αλλά και στις ομάδες 20, 19, 12, 3, 10 με την τιμή 54. Υποθέστε ότι 
θέλετε να ταξινομήσετε επιπλέον τις συγκεκριμένες εγγραφές, βασισμένες στις τιμές του Τομέα 2. 
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα πολλαπλά κριτήρια ταξινόμησης.

Εάν έχετε για ταξινόμηση μόνο ένα κριτήριο, τότε τα δύο αναπτυσσόμενα μενού Κατόπιν κατά θα 
είναι στο –ακαθόριστο-. 
Στο παράθυρο διαλόγου της εικόνας που προηγήθηκε έχει ρυθμισμένο το αναπτυσσόμενο μενού 

Κατόπιν  κατά  στη  στήλη  C.  

Όπως φανερώνει η προηγούμενη εικόνα, το Calc μπορεί να ταξινομήσει με βάση έως τρία κριτήρια  
ταξινόμησης. Αυτά δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε συγκεκριμένη σειρά στηλών.
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Ένα λογιστικό φύλλο περιέχει ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας μπορούν να  
θεωρηθούν ως σελίδες του λογιστικού φύλλου. Από προεπιλογή, ένα λογιστικό φύλλο αποτελείται 
από  τρία  φύλλα  εργασίας.  Αυτά  είναι  ονομασμένα  Φύλλο1  έως  Φύλλο3.

Σε ένα λογιστικό φύλλο μπορούν να προστεθούν καινούρια φύλλα εργασίας.

• Εισαγωγή -> Φύλλο

Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή φύλλου.

• Επιλέξτε τη Θέση, πριν ή μετά του ενεργού φύλλου.
• Επιλέξτε τον Αριθμό των φύλλων που επιθυμείτε να εισάγετε.
• Εάν έχετε επιλέξει την εισαγωγή ενός μόνο φύλλου, μπορείτε (προαιρετικά) να εισάγετε το 

όνομα του φύλλου στο πλαίσιο Όνομα.
• Κάντε κλικ στο OK.
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Mετονομασία ενός φύλλου

Τα  προεπιλεγμένα  ονόματα  των  φύλλων  εργασίας  είναι  Φύλλο1,  Φύλλο2  κτλ.  Μπορείτε  να 
αλλάξετε τα ονόματα των λογιστικών φύλλων με τη μέθοδο που ακολουθεί:

• Δεξί  κλικ  επάνω  στην  καρτέλα  με  το  όνομα  του  φύλλου  εργασίας  που  θέλετε  να 
μετονομάσετε.

• Επιλέξτε Μετονομασία φύλλου από το μενού που εμφανίζεται.
• Εισάγετε ένα νέο όνομα στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί.
• Πατήστε OK.

Διαγραφή ενός φύλλου εργασίας

• Δεξί κλικ στην καρτέλα με το όνομα του φύλλου εργασίας που επιθυμείτε να διαγράψετε.
• Επιλέξτε Διαγραφή φύλλου από το μενού που εμφανίζεται.

Μετά από αυτήν την επιλογή θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα σας ρωτάει αν είσαστε 
σίγουρος/-η πως επιθυμείτε τη διαγραφή των επιλεγμένων φύλλων.

• Επιλέξτε Ναι για να επιβεβαιώσετε την διαγραφή του φύλλου εργασίας ή Όχι εάν δεν το 
επιθυμείτε.
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Αντιγραφή φύλλου εργασίας μέσα σε ένα λογιστικό φύλλο, μεταξύ λογιστικών φύλλων

• Δεξί κλικ στη καρτέλα με το όνομα του φύλλου εργασίας που επιθυμείτε να αντιγράψετε.
• Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέξτε Μετακίνηση/Αντιγραφή φύλλου…

• Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής Αντιγραφή, όπως φαίνεται στην εικόνα που προηγήθηκε.
• Επιλέξτε την θέση που θα εμφανιστεί το αντίγραφο φύλλου στο πλαίσιο  Εισαγωγή πριν 

από.
• Πατήστε OK.
• Εάν επιθυμείτε μετονομάστε το αντίγραφό του φύλλου εργασίας.

Αντιγραφή φύλλου εργασίας μεταξύ λογιστικών φύλλων

Μπορείτε να εισάγετε ένα αντίγραφο φύλλου εργασίας σε ένα άλλο, ήδη υπάρχον, φύλλο εργασίας 
ή σε ένα καινούριο.

• Δεξί κλικ στην καρτέλα με το όνομα του φύλλου εργασίας που επιθυμείτε να αντιγράψετε.
• Στο μενού που θα εμφανιστεί επιλέξτε Μετακίνηση/Αντιγραφή φύλλου…
• Σιγουρευτείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής Αντιγραφή.
• Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Στο έγγραφο.
• Επιλέξτε το  όνομα του λογιστικού φύλλου στο οποίο επιθυμείτε να γίνει η εισαγωγή του 

αντιγράφου του φύλλου εργασίας και στη συνέχεια επιλέξτε τη θέση αντιγραφής του μέσα 
στο υπολογιστικό φύλλο.

• Εάν  επιθυμείτε  να  δημιουργηθεί  νέο  λογιστικό  φύλλο  για  την  αντιγραφή  του  φύλλου 
εργασίας, επιλέξτε Νέο έγγραφο στο αναπτυσσόμενο μενού Στο έγγραφο.
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• Επιλέξτε OK.
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Μετακίνηση  ενός  φύλλου  εργασίας  σε  ένα  λογιστικό  φύλλο,  μεταξύ  λογιστικών  φύλλων

Η διαδικασία μετακίνησης ενός φύλλου εργασίας σε ένα λογιστικό φύλλο ή μεταξύ λογιστικών 
φύλλων είναι ουσιαστικά η ίδια με αυτήν της αντιγραφής φύλλου εργασίας, με την μόνη διαφορά 
πως ΔΕΝ επιλέγετε το κουτί επιλογής Αντιγραφή στο παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση/Αντιγραφή 
φύλλου.

Υποθέστε πως έχετε ανοιχτά δύο λογιστικά φύλλα, τα οποία ονομάζονται Nigeria και Ghana. Το 
λογιστικό φύλλο Nigeria περιέχει τρία φύλλα εργασίας με τα ονόματα Lagos, Abuja και Ibadan. 
Επιθυμείτε να μεταφέρετε το Lagos μία θέση πριν από το Ibadan.

• Δεξί κλικ στο Lagos και επιλέξτε Μετακίνηση/Αντιγραφή φύλλου.
• Απεπιλέξτε την Αντιγραφή.
• Στο αναπτυσσόμενο μενού Εισαγωγή πριν από επιλέξτε Ibadan.

• Πατήστε OK.

Για να μεταφέρετε το φύλλο εργασίας Lagos στο τέλος του λογιστικού φύλλου Ghana:

• Κάντε Δεξί κλικ στο Lagos και επιλέξτε Μετακίνηση/Αντιγραφή φύλλου.
• Απεπιλέξτε την Αντιγραφή.
• Επιλέξτε Ghama στο αναπτυσσόμενο μενού Στο έγγραφο.
• Επιλέξτε -μετακίνηση στη θέση τέλους- στο αναπτυσσόμενο μενού Εισαγωγή πριν από.
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• Κάντε κλικ στο OK.
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Δημιουργία τύπων με τη χρήση αναφοράς κελιού και αριθμητικών συμβόλων πράξεων όπως 
Πρόσθεση  (+),  Αφαίρεση  (-),  Διαίρεση  (/)  και  πολλαπλασιασμό  (*)

Ο βασικός στόχος ενός λογιστικού φύλλου είναι η αυτοματοποίηση αριθμητικών εργασιών και η 
αποθήκευση  των  υπολογισμών  και  των  αποτελεσμάτων  για  μετέπειτα  χρήση.

Στη βάση οποιασδήποτε αριθμητικής πράξης, υπάρχουν οι υπολογισμοί. Στην απλούστερή τους 
μορφή είναι  δημιουργημένοι  από αριθμούς  χωρισμένους  από συνήθη αριθμητικά σύμβολα της 
πρόσθεσης, αφαίρεσης, διαίρεσης και πολλαπλασιασμού. Η μόνη διαφορά είναι πως τα σύμβολα 
που  χρησιμοποιούνται  στα  λογιστικά  φύλλα,  μπορεί  να  είναι  διαφορετικά  από  αυτά  που 
χρησιμοποιούσατε.

Δηλώνοντας έναν υπολογισμό

Οι  υπολογισμοί  πραγματοποιούνται  και  μέσα  στα  κελιά.  Για  να  δηλώσετε  πως  επιθυμείτε  να 
πραγματοποιηθεί  υπολογισμός μέσα σε ένα κελί,  εισάγετε  στην αρχή των περιεχομένων του το  
σύμβολο  =.  Αυτό  δηλώνει  στο  Calc  πως  πρέπει  να  επεξεργαστεί  την  εγγραφή  του  κελιού  ως 
υπολογισμό.

Το  Calc  καταγράφει  την  εγγραφή  σε  ένα  κελί  κατά  τη  διάρκεια  εισαγωγής  της,  αλλά  τελικά 
εμφανίζει τα αποτελέσματα του υπολογισμού.

Για  παράδειγμα,  ένα  κελί  θα  μπορούσε  να  περιέχει  την  εγγραφή:  =7+8
Το Calc ωστόσο θα εμφανίζει το αποτέλεσμα 15.

Πρέπει να κάνετε μία διάκριση μεταξύ των πραγματικών περιεχομένων ενός κελιού και αυτών που 
εμφανίζονται.
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Αριθμητικές πράξεις 

Οι βασικές αριθμητικές πράξεις είναι οι ακόλουθες:

• Πρόσθεση: =7+8
• Αφαίρεση: =7-8
• Πολλαπλασιασμός: =7*8
• Διαίρεση: =7/8

Αριθμητική  με  τη  χρήση  αναφοράς  κελιού:  Αυτόματη  ενημέρωση  υπολογισμού

Εάν  επιθυμείτε  την  πραγματοποίηση  απλών  αριθμητικών  πράξεων,  τότε  μπορείτε  επίσης  να 
χρησιμοποιήσετε μία κοινή αριθμομηχανή. Ας υποθέσουμε όμως, πως υπάρχει η περίπτωση στην 
οποία έχετε ένα κελί που περιέχει ένα σύνολο χρημάτων και σε ένα άλλο κελί υπάρχει το επιτόκιό 
του.  Εάν ένα τρίτο κελί περιέχει το γινόμενο των άλλων δύο (το γινόμενο προκύπτει από τον 
πολλαπλασιασμό δύο αριθμών),  στην πραγματικότητα αυτό το κελί εμφανίζει  τον  τόκο που θα 
κέρδιζε το κεφάλαιο. Αυτό φανερώνεται στην ακόλουθη εικόνα:

• Τα περιεχόμενα του κελιού C2 είναι =A2*B2
• Για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα 140, πληκτρολογείτε είτε =1000*0,14 είτε =Α2*Β2

Παρατηρήστε πως στη γραμμή τύπων εμφανίζεται το ακριβές περιεχόμενο ενός κελιού, ενώ μέσα 
στο  κελί  φανερώνεται  το  αποτέλεσμα  της  πράξης.

Το  σύμβολο  = αποκαλύπτει  πως  το  κελί  C2  περιέχει  μία  αριθμητική  πράξη.  Αυτή  η  πράξη 
πραγματοποιείται με τον πολλαπλασιασμό των περιεχομένων του κελιού A2 με αυτά του κελιού 
B2.

Τώρα υποθέστε πως αλλάζετε τα περιεχόμενα του κελιού B2, χωρίς να πραγματοποιήσετε καμία 
αλλαγή στο κελί C2 και πατήσετε Enter όπως εμφανίζεται στην ακόλουθη εικόνα:

Η τιμή στο C3 θα ενημερωθεί αυτομάτως με βάση την αλλαγή της τιμής του B2. Αυτό το εργαλείο 
ονομάζεται  αυτόματη  ενημέρωση  υπολογισμού.
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Όταν αποθηκεύετε ένα λογιστικό φύλλο, οι τύποι εξακολουθούν να εμφανίζονται έτσι ώστε να 
είναι  δυνατή  η  ανάκτησή  τους  σε  κάποιο  άλλο  στάδιο.

Οι αριθμητικές πράξεις με τη χρήση των τιμών των κελιών παρουσιάζονται παρακάτω με τον ίδιο 
τρόπο όπως οι αριθμητικές πράξεις μεταξύ τιμών.

• Πρόσθεση: =A2+B2
• Αφαίρεση: =A2-B2
• Πολλαπλασιασμός: =A2*B2
• Διαίρεση: =A2/B2

Περισσότερο περίπλοκοι υπολογισμοί πραγματοποιούνται με τη χρήση απλών κανόνων 
αριθμητικής.

Υποθέστε πως το κελί A2 περιέχει τη τιμή 12, το B2 τη τιμή 6 και το C2 τη τιμή 8. Ο ακόλουθος 
πίνακας επεξηγεί πως μπορούν να συνδυαστούν σε αριθμητικούς τύπους.

Εγγραφή 
Κελιού

Αντίστοιχη Αριθμητική 
Διατύπωση

Εμφάνιση Κελιού

=A2+B2-C2 12+6-8 10

=A2+B2*C2 12+6*8 60

=(A2+B2)*C
2

(12+6)*8 144

=A2/B2-C2 12/6-8 -2

=A2/B2+A2
*C2

12/2+12*8 98

Σημαντική  σημείωση: Όταν  χρησιμοποιείτε  σύνθετες  αριθμητικές  πράξεις,  θυμηθείτε  πως  οι 
διαφορετικές  αριθμητικές  πράξεις  που  μπορεί  να  περιέχονται  σε  μία  σύνθετη  πράξη  έχουν 
διαφορετικές προτεραιότητες. Η σειρά είναι η ακόλουθη:

1.Υπολογισμός περιεχομένων των παρενθέσεων.
2.Υπολογισμός πολλαπλασιασμού και διαίρεσης.
3.Υπολογισμός προσθέσεων και αφαιρέσεων.
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Αναγνώριση  και  κατανόηση  τιμών  λάθους  που  συνδέονται  με  τη  χρήση  τύπων.

Εάν έχετε εισάγει έναν τύπο τον οποίο δεν είναι δυνατό να τον ερμηνεύσει το Calc, θα εμφανίζει 
την ένδειξη Σφάλματος στο κελί. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές ενδείξεις σφαλμάτων 
που μπορεί να εμφανιστούν.

Μήνυμα Σφάλματος Αιτία Σφάλματος

#NAME Ένα από τα σύμβολα δεν είναι δυνατό να 
αναγνωρισθεί.  Αυτό  συνήθως  σημαίνει 
ότι  η  αναφορά  κελιού  έχει 
πληκτρολογηθεί  λανθασμένα  (π.χ.  η 
διεύθυνση κελιού).  Είναι  επίσης  γνωστό 
ως σφάλμα:525.

#VALUE Το Calc δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίσει 
ως  αριθμό,  μία  αναφορά  κελιού  που 
βρίσκεται  σε  ένα  τύπο.  Αυτό  το  λάθος 
συνήθως  συμβαίνει  όταν  το  κελί  στο 
οποίο αναφέρεται περιέχει κείμενο και όχι 
αριθμό.  Αυτό  επίσης  είναι  γνωστό  ως 
σφάλμα:519.

#REF Αυτή  είναι  μία  ένδειξη  που  φανερώνει 
πως  ο  τύπος  περιέχει  αναφορά  για  ένα 
διαγραμμένο κελί, γραμμή ή στήλη. Είναι 
επίσης γνωστό ως σφάλμα :524.

Άκυρη  λειτουργία  
διαίρεσης

Ας υποθέσουμε πως ένας τύπος περιέχει 
διαίρεση  με  μηδέν.  Μία  κοινή 
παρεξήγηση  είναι  πως  επειδή  ο 
πολλαπλασιασμός  με  το  μηδέν  έχει 
αποτέλεσμα μηδενικό,  το  ίδιο  συμβαίνει 
και  με  τη  διαίρεση  με  το  μηδέν.  Εν 
τούτοις  η  διαίρεση  με  μηδέν  είναι 
αδύνατη.  Αυτό  το  λάθος  είναι  επίσης 
γνωστό και ως σφάλμα:503.
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Κατανόηση και χρήση σχετικής, μεικτής και απόλυτης αναφοράς κελιού σε τύπους

Σχετική αναφορά

Υποθέστε πως το κελί D4 περιέχει τον τύπο =D1-D2. Στη συνέχεια υποθέστε πως αντιγράφετε τα 
περιεχόμενα  του  D4  στα  κελιά  E4:G6.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην ακόλουθη εικόνα.

Η  αντιγραφή  γίνεται  με  σύρσιμο  της  λαβής  συμπλήρωσης

Για να εμφανιστούν οι τιμές όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα θα πρέπει να ακολουθήσετε τα 
εξής βήματα:

• Εργαλεία -> Επιλογές
• Επεκτείνετε την επιλογή OpenOffice.org Calc και Προβολή.
• Επιλέξτε το κουπί επιλογής Formulas στη περιοχή προβολή. Εάν σε κάποια άλλη στιγμή 

επιθυμείτε να προβάλλονται οι τιμές, απεπιλέξτε αυτό το κουμπί επιλογής.

Αν παρατηρήσετε την εικόνα θα δείτε πως τα γράμματα των στηλών και οι αριθμοί των γραμμών 
θα  αλλάξουν  όταν  αντιγραφεί  το  κελί  D4.

Το κελί D4 περιέχει τον τύπο =DI-D2. Αυτό σημαίνει πως ζητάμε να βρει τη διαφορά μεταξύ του 
κελιού που βρίσκεται τρεις γραμμές πιο πάνω στην ίδια στήλη με το κελί που βρίσκεται δύο γραμμές  
πιο πάνω της ίδιας στήλης. Όταν αντιγραφεί το D4 σε νέα θέση, ο τύπος θα προσαρμόσει την 
αναφορά προς κελιά που αναφέρθηκαν, με βάση την νέα θέση στην οποία έχει επικολληθεί, έτσι 
ώστε  να  έχουν  την  ίδια  σχέση.

Για παράδειγμα το F6 περιέχει τον τύπο  =F3-F4. Αυτό επίσης σημαίνει τη διαφορά μεταξύ του 
κελιού που βρίσκεται  τρεις  γραμμές  πιο πάνω στην ίδια  στήλη με το  κελί  που βρίσκεται  δύο 
γραμμές πιο πάνω της ίδιας στήλης. Όταν αναφορά κελιών σαν και αυτή αλλάζει όταν το κελί 
αντιγράφεται,  λέμε  πως  κάνουμε  χρήση  της  Σχετικής  αναφοράς.
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Απόλυτη αναφορά

Εάν τοποθετήσουμε το σύμβολο $ στην αρχή ενός αριθμού γραμμής ή γράμματος στήλης, τότε η 
αναφορά  δεν  θα  αλλάξει.  Η  ακόλουθη  εικόνα  δείχνει  αυτόν  τον  τύπο  αναφοράς,  γνωστή  ως 
Απόλυτη  αναφορά.

Αυτή η εικόνα φανερώνει πως η αναφορά στα κελιά Ε4:G6 είναι η ίδια με αυτή στο κελί D4.

Μεικτή αναφορά

Μπορείτε να ορίσετε απόλυτη αναφορά ως προς τη στήλη ή τη γραμμή. Όταν το πραγματοποιήσετε 
αυτό,  η  αναφορά  της  στήλης  ή  της  γραμμής  θα  παραμείνει  αμετάβλητη κατά  τη  διαδικασία 
αντιγραφής του κελιού. Αυτό αναφέρεται ως Μεικτή αναφορά.

Έστω ότι αντιγράφουμε το κελί D4. Οι δύο ακόλουθες εικόνες, παρουσιάζουν τη μεικτή αναφορά.

Μεικτή αναφορά: D4 =$D1-$D2 (απόλυτη ως προς τη στήλη). Βλέπουμε ότι στο κελί G6 η στήλη 
έχει παραμείνει σταθερή (D) ενώ οι γραμμές αλλάζουν.

Μεικτή αναφορά: D4 =D$1-D$2 (απόλυτη ως προς τη γραμμή). Βλέπουμε ότι στο κελί G6 η 
στήλη έχει μεταβάλλεται (G) ενώ οι γραμμές παραμένουν σταθερές.
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Δημιουργία τύπων με τη χρήση των συναρτήσεων SUM, AVERAGE, MINIMUM, MAXIMUM 
και COUNT.

Η συνάρτηση είναι ένα ενσωματωμένο βοήθημα, το οποίο απλοποιεί τη δημιουργία αριθμητικών 
διατυπώσεων  περιλαμβάνοντας  περιοχές  κελιών.

Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τα περιεχόμενα όλων των κελιών που βρίσκονται 
στη  περιοχή  B4:D7  με  τη  διατύπωση:
=B4+B5+B6+B7+C4+C5+C6+C7+D4+D5+D6+D7

Προφανώς,  όσο μεγαλύτερη είναι  η  περιοχή  των κελιών που επιθυμείτε  να προσθέσετε,  τόσο 
περισσότερες  τιμές  θα  πρέπει  να  περιέχει  η  αριθμητική  διατύπωσή  σας.

Σύνταξη

Η  σύνταξη  μίας  συνάρτησης  είναι  η  βασική  δομή  της.

SUM

Η συνάρτηση SUM απλοποιεί σημαντικά αυτήν την διαδικασία.

Η σύνταξη μιας συνάρτησης SUM είναι η εξής:
=SUM(περιοχή κελιών)

Το μόνο που θα πρέπει να εισάγετε είναι αυτή η συνάρτηση: =SUM(B4:D7)
 

Σημαντικό: Δώστε προσοχή στο σύμβολο = που βρίσκεται στην αρχή της συνάρτησης 
SUM.
Αυτό δηλώνει πως επιθυμείτε την πρόσθεση των περιεχομένων όλων των κελιών που 
βρίσκονται στην περιοχή B4:D7.

Η συνάρτηση SUM μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα σε μία σύνθετη αριθμητική 
διατύπωση όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα:

• =SUM(C4:F8) + B6
• =B6 – SUM(B7:B12)

• =SUM(A3:B6) + SUM(C3:D9)
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AVERAGE

Σύνταξη:
=AVERAGE(περιοχή κελιών)

Η συνάρτηση AVERAGE λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το SUM, με τη μόνη 
διαφορά ότι υπολογίζει τη μέση τιμή των κελιών σε μία περιοχή.
ΜΑΧ και MIN

Σύνταξη:
=ΜΑΧ(περιοχή κελιών)
=MIN(περιοχή κελιών)

Αυτές οι συναρτήσεις προσδιορίζουν τις μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές των κελιών.

COUNT

Σύνταξη:
=COUNT(περιοχή κελιών)

To COUNT υπολογίζει τον αριθμό των κελιών που περιέχουν αριθμητικές τιμές σε μία περιοχή 
κελιών.

Το  =AVERAGE (περιοχή κελιών) είναι  για την ακρίβεια το ίδιο με  =SUM (περιοχή κελιών) /  
COUNT (περιοχή κελιών).

Συχνά οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό στοιχείων σε ένα λογιστικό φύλλο. 
Όταν  δημιουργείτε  ένα  λογιστικό  φύλλο,  είναι  καλή  πρακτική  να  τοποθετείτε  τις  συνοπτικές 
πληροφορίες των δεδομένων στην κορυφή του λογιστικού φύλλου και τα δεδομένα στα οποία είναι 
βασισμένες  οι  πληροφορίες  αυτές  ακριβώς  από  κάτω  τους.

Υποθέστε πως επιθυμείτε να υπολογίσετε τα δεδομένα από το λογιστικό φύλλο που ακολουθεί.
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Σε αυτό είναι πιθανό να θελήσετε να βρείτε το σύνολο, μέσο όρο, μέγιστο και ελάχιστο κάθε 
στήλης όπως και το αριθμό των εγγραφών δεδομένων κάθε στήλης. Θα ξεκινήσετε  εισάγοντας 
τέσσερις γραμμές κάτω από τη δεύτερη γραμμή

• Επιλέξτε τις γραμμές 2 έως και 6.
• Εισαγωγή -> Γραμμές.
• Εισάγετε τα ακόλουθα στα A3:A7:

A3: SUM
A4: MAXIMUM
A5: MINIMUM
A6: ENTRIES
A7: AVERAGE

• Εισάγετε τα ακόλουθα στα B3:B6:
B3: =SUM(B9:B39)
B4: =MAX(B9:B39)
B5: =MIN(B9:B39)
B6: =COUNT(B9:B39)
B7: = AVERAGE(B9:B39)

Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών σας.
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• Επιλέξτε τα B3:B6.
• Επεξεργασία -> Αντιγραφή.
• Επιλέξτε τα C3:K3 ή C3:K6.
• Επεξεργασία -> Επικόλληση.

Εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι συναθροίσεις και όχι οι τιμές στα κελιά:

• Εργαλεία -> Επιλογές…
• Επεκτείνετε την επιλογή OpenOffice.org Calc και Προβολή.
• Επιλέξτε το κουπί επιλογής Formulas στη περιοχή προβολή. Εάν σε κάποια άλλη στιγμή 

επιθυμείτε να προβάλλονται οι τιμές, απεπιλέξτε αυτό το κουμπί επιλογής.
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Όταν μία καταχώρηση είναι πολύ πλατιά για να εμφανιστεί σε ένα κελί, θα εμφανιστεί μία σειρά 
από το σύμβολο δίεσης(###).

• Αυξήστε το πλάτος των στηλών, εάν είναι απαραίτητο, για να προβληθούν τα περιεχόμενα 
των κελιών.

Στην εικόνα που προηγήθηκε, τα ### στα κελιά C7 και E7 υποδεικνύουν πως το κελί είναι πολύ 
στενό για να παρουσιάσει τα δεδομένα.
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Δημιουργία τύπων με τη χρήση της λογικής συνάρτησης IF από μία ή δύο συγκεκριμένες τιμές

Η συνάρτηση IF  σας  επιτρέπει  να εισάγετε  διαφορετικές  τιμές,  κειμένου  ή  τύπων  σε  ένα  κελί,  
ανάλογα  με  τα  αποτελέσματα  ενός  ελέγχου.

Σύνταξη:
=IF(Λογική_Συνθήκη;Τιμή_Αν_Η_Συνθήκη_Ισχύει;Τιμή_Αν_Η_Συνθήκη_Δεν_Ισχύει)

Η λογική συνθήκη είναι ένα κριτήριο το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί ως αληθές ή ψευδές. Εάν η 
λογική συνθήκη είναι  αληθής,  τότε στο κελί  θα εισαχθεί  η  Τιμή_Αν_Η_Συνθήκη_Ισχύει.  Εάν η 
συνθήκη  είναι  ψευδής,  τότε  στο  κελί  θα  εισαχθεί  ηΤιμή_Αν_Η_Συνθήκη_Δεν_Ισχύει.

Η  λογική  συνθήκη  γενικά  περιέχει  τη  σύγκριση  μεταξύ  δύο  αριθμητικών  διατυπώσεων.  Η 
σύγκριση δημιουργείται με τη χρήση μιας από τις ακόλουθες εντολές:

• = είναι ίσο με
• <> δεν είναι ίσο με
• > είναι μεγαλύτερο από
• >= είναι μεγαλύτερο ή ίσο από
• < είναι μικρότερο από
• <= είναι μικρότερο ή ίσο από

Υποθέστε στο προηγούμενο παράδειγμα ότι επιθυμείτε να καταδείξετε αν ένα αποτέλεσμα είναι 
μεγαλύτερο από το μέσο όρο ή μικρότερο από το μέσο όρο, εισάγοντας την αντίστοιχη λέξη σε μία 
νέα στήλη. Αρχικά εισάγετε τη στήλη:

• Επιλέξτε τη στήλη C.
• Εισαγωγή -> Στήλες.

Στη συνέχεια, θέλετε να δηλώσετε στο κελί C9, ότι αν το κελί B9 είναι μεγαλύτερο από το B7 που 
είναι ο μέσος όρος, τότε θα εμφανίζεται στο C9 η λέξη Μεγαλύτερο, αν όχι (δηλαδή αν η λογική 
συνθήκη είναι ψευδής) τότε θα εμφανίζεται η λέξη Μικρότερο. Αυτό εκφράζεται με τη συνάρτηση 
IF  ως  εξής:

Εισάγετε  το  ακόλουθο  στο  C9  =IF(B9>B$7;“Μεγαλύτερο”;“Μικρότερο”).

Παρατηρήστε τη μεικτή αναφορά του παραδείγματος. Ο λόγος για αυτό είναι πως η τιμή με την 
οποία συγκρίνεται είναι σταθερά τη γραμμή 7 η οποία περιέχει το αποτέλεσμα της μέσης τιμής.

Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του κελιού C9 στα κελιά C10:C30
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Για να κατανοήσετε το λόγο για  τον οποίο  χρειάζεστε τη μεικτή  αναφορά παρά την απόλυτη 
αναφορά στο κελί C9, υποθέστε πως επιθυμείτε να εισάγετε μία στήλη μετά τη στήλη D και να 
αντιγράψετε τα περιεχόμενα της στήλης C στην καινούρια στήλη που μόλις  έχετε εισάγει.  Θα 
εμφανιστούν τα ακόλουθα:

Εάν είχατε χρησιμοποιήσει απόλυτη αναφορά, τότε κατά την αντιγραφή του κελιού B9 στο Ε9, θα 
παρέμενε η εγγραφή =IF(D9>$B7;”Μεγαλύτερο”;”Μικρότερο”). Εντούτοις, ο μέσος όρος για τη 
στήλη D φανερώνεται στο D7 και όχι στο B7.
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Μορφοποίηση  κελιών  για  εμφάνιση  αριθμών  με  συγκεκριμένο  αριθμό  δεκαδικών  ψηφίων,  
εμφάνιση αριθμών με ή χωρίς κόμμα στον διαχωρισμό χιλιάδων

Υποθέστε πως έχετε ένα λογιστικό φύλλο Sales.ods (ή με όποιο όνομα εσείς θέλετε) όπως της 
εικόνας που ακολουθεί.

Εδώ παρουσιάζεται ένα κοινό πρόβλημα, δηλαδή ότι κάποιες φορές είναι δύσκολο να διαβαστούν 
μεγάλοι  αριθμοί.  Το  Calc  επιτρέπει  την  μορφοποίηση  αριθμών  με  έναν  διαχωριστή  χιλιάδων.

Επιλέξτε τους αριθμούς που επιθυμείτε να μορφοποιήσετε.

• Μορφή -> Κελιά…
• Κάντε κλικ στη καρτέλα Αριθμοί.
• Επιλέξτε το Αριθμός στη περιοχή Κατηγορία του παραθύρου.
• Επιλέξτε μία Μορφή.
• Επιλέξτε τον Διαχωριστή χιλιάδων (-1.234).

• Πατήστε OK.
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Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην εικόνα που ακολουθεί.

Για να απομακρύνετε τον διαχωριστή χιλιάδων:

• Επαναλάβετε την διαδικασία που προηγήθηκε, αλλά απεπιλέξτε τον Διαχωριστή χιλιάδων.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, ο αριθμός δεκαδικών ψηφίων προς εμφάνιση ήταν μηδέν. Αυτός ο 
αριθμός  αποτελείται  από  υποδιαιρέσεις  ενός  ολόκληρου  αριθμού.

Κατά  την  πραγματοποίηση  υπολογισμών,  παρατηρείται  συχνά  πως  υπάρχουν  κλασματικά  ή 
δεκαδικά ψηφία στους αριθμούς αυτούς. Παραδείγματος χάρη, 18 διά του 7 έχει ως αποτέλεσμα 
2.57142857.......... Δεν είναι ούτε σημαντικό ούτε κατάλληλο να παρουσιάζονται οι αριθμοί με όλο 
το σύνολο των δεκαδικών στοιχείων που τους ακολουθούν. Στην περιοχή Επιλογές της καρτέλας 
Αριθμοί που προηγήθηκε, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που επιθυμείτε 
να  εμφανίζονται  σε  κάθε  αριθμό.  Οι  αριθμοί  στρογγυλοποιούνται  προς  τα  πάνω.  Το  σύστημα 
ωστόσο εξακολουθεί να αποθηκεύει τον πλήρη αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Αυτό σημαίνει πως 
στους  υπολογισμούς  δεν  θα  χρησιμοποιηθεί  ο  αριθμός  που  εμφανίζεται  στην  οθόνη,  αλλά  ο 
ακριβής  αριθμός.  Ο  ακόλουθος  πίνακας  παρουσιάζει  το  αποτέλεσμα  χρήσης  συγκεκριμένου 
αριθμού δεκαδικά ψηφία.

Δεκαδικά 
ψηφία

0 1 2 3 4

Τιμή  που 
εμφανίζεται

3 2.6 2.57 2.571 2.5714
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Μορφοποίηση κελιών για εμφάνιση μορφής ημερομηνίας

Εάν πληκτρολογήσετε δεδομένα σε ένα κελί, το Calc επιχειρεί να τα ερμηνεύσει βάσει κάποιου 
από τους γνωστούς για την εφαρμογή τύπους. Σε αυτούς τους τύπους περιλαμβάνονται αριθμοί, 
κείμενο και ημερομηνία.

• Πληκτρολογήστε την εγγραφή 3/11/05 σε ένα κελί ενός κενού λογιστικού φύλλου.

Το Calc θα αναγνωρίσει την καταχώρηση ως ημερομηνία με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
ημερομηνίας.  Παραδείγματος  χάρη,  όταν  πατήσετε  ENTER,  τα  περιεχόμενα  του  κελιού  θα 
τροποποιηθούν σε 03/11/2005 και  ας έχετε εσείς  εισάγει  τη σύντομη μορφή της  ημερομηνίας.

Η  εικόνα  που  ακολουθεί,  παρουσιάζει  τα  προαναφερόμενα.  Στο  παράθυρο  εισαγωγής  της 
Γραμμής  τύπου, φαίνεται  η  εγγραφή  όπως  την  αναγνωρίζει  η  εφαρμογή,  ενώ  το  κελί  την 
εμφανίζει με βάση την εισαγωγή του χρήστη. 

Για να αλλάξετε τη μορφή σε ένα κελί.

• Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που επιθυμείτε να αλλάξετε τη μορφή τους.
• Μορφή -> Κελιά…
• Κάντε κλικ στην καρτέλα Αριθμοί.
• Επιλέξτε Ημερομηνία στη περιοχή Κατηγορία.
• Επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας που θέλετε από την περιοχή Μορφή.
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• Επιλέξτε OK.

Με αυτήν την επιλογή θα εμφανιστούν ###. Για να εμφανιστεί η πλήρης ημερομηνία διευρύνετε τη 
στήλη.

Όπως  φαίνεται  από  το  προηγούμενο  παράδειγμα,  θα  πρέπει  να  είστε  πολύ  προσεκτικοί  στην 
εισαγωγή  δεδομένων  σε  σύντομη  μορφή,  καθώς  το  σύστημα  είναι  πιθανό  να  τα  ερμηνεύσει 
διαφορετικά.
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Μορφοποίηση κελιών σε νομισματική μορφή

Αν  παρατηρήσουμε  το  παράδειγμα  του  υποκεφαλαίου  «Μορφοποίηση  κελιών  για  εμφάνιση 
αριθμών με συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, εμφάνιση αριθμών με ή χωρίς κόμμα στον 
διαχωρισμό χιλιάδων» θα παρατηρήσουμε πως αν και οι αριθμοί παραπέμπουν σε νομίσματα, το 
σύμβολο του νομίσματος δεν εμφανίζεται πουθενά. Αυτό μπορείτε να το τροποποιήσετε με τη 
μορφοποίηση των αριθμητικών δεδομένων σε νομισματική μορφή.

• Επιλέξτε την περιοχή των κελιών που θέλετε να τα αλλάξετε σε νομισματική μορφή.
• Μορφή -> Κελιά…
• Επιλέξτε τη καρτέλα Αριθμοί.
• Επιλέξτε Νόμισμα στην περιοχή Κατηγορία.
• Επιλέξτε μία γλώσσα στην περιοχή Γλώσσα.
• Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή στην περιοχή Μορφή.

• Επιλέξτε OK.

77



Μορφοποίηση κελιών για εμφάνιση αριθμών σε ποσοστιαία μορφή

Στην  εικόνα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  το  προηγούμενο  λογιστικό  φύλλο  με  το  κέρδος 
υπολογισμένο όπως ένα κλάσμα.

Σε καταστάσεις σαν και αυτή είναι πιο σύνηθες να εμφανίζονται οι αριθμοί των κελιών E5:E8 ως 
ποσοστά επί τις εκατό.

• Επιλέξτε τους αριθμούς που θέλετε να τροποποιήσετε.
• Μορφή -> Κελιά…
• Επιλέξτε την καρτέλα Αριθμοί.
• Επιλέξτε Ποσοστό στην περιοχή Κατηγορία.
• Ορίστε τον Αριθμό δεκαδικών στοιχείων στην περιοχή Επιλογές.
• Ορίστε όποιες άλλες επιλογές επιθυμείτε.

• Πατήστε OK.
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Αλλαγή εμφάνισης περιεχομένων: μέγεθος γραμματοσειράς, τύπος γραμματοσειράς

Το  στυλ  γραμματοσειράς,  το  μέγεθος  και  το  χρώμα  οποιουδήποτε  τύπου  κελιών  με  κείμενο, 
αριθμούς ή ημερομηνία, μπορεί να τροποποιηθεί.

• Επιλέξτε τα κελιά
• Μορφή -> Κελιά…
• Επιλέξτε τη καρτέλα Γραμματοσειρά.

• Επιλέξτε τη γραμματοσειρά, την οικογένεια και το μέγεθός της.

Πρόσθετα εφέ, όπως χρώμα γραμματοσειράς μπορείτε να τα ορίσετε κάνοντας κλικ στην καρτέλα 
Εφέ γραμματοσειράς.
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• Επιλέξτε ΟΚ.
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Εφαρμογή  μορφοποιήσεων  σε  ένα  κελί  όπως:  έντονη  –  πλάγια  γραφή,  υπογράμμιση,  διπλή 
υπογράμμιση

Υπογράμμιση, έντονη ή πλάγια γραφή 

Για  να  εισάγουμε  υπογράμμιση  σε  μία  γραμαμτοσειρά  ή  για  να  έχει  πλάγια  ή  έντονη  γραφή  
ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

• Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε
• Κάντε κλικ στο επιθυμητό εφέ στην Γραμμή μορφοποίησης.

Παρατηρήστε πως μπορείτε εξίσου να τροποποιήσετε το στυλ και το μέγεθος γραμματοσειράς με 
τη  χρήση  της  Γραμμής  μορφοποίησης.

Η διπλή υπογράμμιση δεν εμφανίζεται από προεπιλογή στην Γραμμή μορφοποίησης. Σε αυτήν την 
περίπτωση:

• Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε.
• Μορφή -> Κελιά…
• Κάντε κλικ στην καρτέλα Εφέ γραμματοσειράς.
• Κάντε  κλικ  στο  αναπτυσσόμενο  μενού  Υπογράμμιση για  να  εμφανιστούν  οι  διάφορες 

επιλογές υπογράμμισης.

• Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο υπογράμμισης.
• Πατήστε OK.

81



Εφαρμογή διαφορετικών χρωμάτων σε περιεχόμενο κελιού, φόντο κελιού

Υποθέστε ότι έχετε μία γραμμή από κελιά, της οποίας τα περιεχόμενα επιθυμείτε να εμφανίζονται 
με ένα συγκεκριμένο χρώμα.

• Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε.
• Μορφή -> Κελιά…
• Επιλέξτε την καρτέλα Εφέ γραμματοσειράς.
• Κάντε  κλικ  στο  βελάκι  που  βρίσκετε  δίπλα  από  το  αναπτυσσόμενο  μενού  Χρώμα 

Γραμματοσειράς.
• Επιλέξτε ένα χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια πατήστε OK.

Μπορείτε  επίσης  να  αλλάξετε  το  χρώμα  φόντου  των  κελιών,  καθώς  το  λευκό  είναι  το 
προεπιλεγμένο χρώμα που εμφανίζεται.

• Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε.
• Μορφή -> Κελιά…
• Κάντε κλικ στην καρτέλα Φόντο.

• Επιλέξτε τον χρώμα που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στο φόντο των κελιών και στη συνέχεια 
πατήστε OK.
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Αντιγραφή μορφοποίησης από ένα κελί/περιοχή κελιών σε ένα άλλο κελί/περιοχή κελιών

Η αντιγραφή μορφοποίησης από ένα κελί σε ένα άλλο ή σε ολόκληρη περιοχή κελιών, αποτελείται 
από κάποια βήματα.

Το παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζει αυτήν τη διαδικασία.

Στην ακόλουθη εικόνα,  το κελί A6 έχει  μορφοποιηθεί  σε Verdana,  12 point,  έντονη -  κόκκινη 
γραφή και επιθυμείτε να αντιγράψετε την μορφοποίησή του στα κελιά A5 και A7:A9.

• Μορφή -> Πρότυπα και μορφοποίηση.

Με αυτήν την ενέργεια θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Πρότυπα και μορφοποίηση. Αυτό 
το παράθυρο διαλόγου περιέχει πέντε εικονίδια:

Το πρώτο εικονίδιο περιέχει τα Πρότυπα κελιού ενώ το δεύτερο τα Πρότυπα σελίδας. Το πρώτο 
εικονίδιο από τη δεξιά πλευρά του παραθύρου είναι η Κατάσταση γεμίσματος. Το επόμενο είναι 
το  Νέο πρότυπο από επιλογή και το τελευταίο είναι η  Ενημέρωση προτύπου. Ένα εικονίδιο 
μπορεί να επιλεγεί για κάθε ομάδα ανεξάρτητα.

Επεξήγηση: αν αφήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τα εικονίδια, θα εμφανιστεί ένα κείμενο  
που σας ενημερώνει για το τι είναι το κάθε εικονίδιο.

• Επιλέξτε το εικονίδιο Πρότυπα κελιού.
• Επιλέξτε το κελί του οποίου τη μορφοποίηση επιθυμείτε να αντιγράψετε και στη συνέχεια 

πατήστε το εικονίδιο Νέο πρότυπο από επιλογή.
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• Εισάγετε ένα κατάλληλο όνομα για τη μορφοποίηση και πατήστε OK.

Το νέο πρότυπο που δημιουργήσατε θα εμφανιστεί στη λίστα με τα πρότυπα.

• Επιλέξτε το πρότυπο και πατήστε το εικονίδιο Κατάσταση γεμίσματος.

Ο δείκτης του ποντικού τώρα θα εμφανιστεί ως ένα δοχείο με μπογιά.

• Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρετε την επιλογή πάνω από 
τα κελιά που θέλετε να αλλάξετε.

• Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ ξανά επάνω στο εικονίδιο Κατάσταση γεμίσματος.

Αυτή η ενέργεια θα επαναφέρει τον δείκτη του ποντικού στην κανονική του μορφή.

84



Εφαρμογή της αναδίπλωσης κειμένου στα περιεχόμενα ενός κελιού

Υποθέστε ότι  έχετε μία στήλη από κελιά,  την οποία επιθυμείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να 
εισάγετε σημειώσεις. Από προεπιλογή, αν γράφετε σε ένα κελί και το κείμενο ξεπεράσει το πλάτος 
του κελιού, τότε τα δεδομένα που καταχωρείτε θα καλύψουν το διπλανό κελί. Αν εισάγετε κείμενο 
στο διπλανό κελί, τότε μέρος των δεδομένων που είχατε εισάγει στο αρχικό κελί θα πάψουν να 
είναι ορατά.

Η λύση στο πρόβλημα είναι η αναδίπλωση του κειμένου μέσα σε ένα κελί.

• Επιλέξτε την περιοχή κελιών στην οποία θέλετε να θέσετε σε εφαρμογή την αναδίπλωση.
• Μορφή -> Κελιά…
• Επιλέξτε την καρτέλα Στοίχιση.
• Ενεργοποιήσετε την Αυτόματη αναδίπλωση κειμένου της περιοχής Ιδιότητες.

• Πατήστε OK.

Η ενέργειά του παρουσιάζεται παρακάτω.
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Στοίχιση περιεχομένου σε ένα κελί/περιοχή κελιών: αριστερή, κεντρική, δεξιά, πάνω, κάτω

Εάν πληκτρολογήσετε αριθμούς σε ένα κελί, θα παρατηρήσετε, πως από προεπιλογή στοιχίζονται 
στη δεξιά πλευρά του κελιού. Αντιθέτως, το κείμενο στοιχίζεται στην αριστερή πλευρά του κελιού. 
Η αλλαγή αυτών των προεπιλογών είναι απλά ένα ζήτημα αλλαγής της στοίχισης ενός κελιού ή 
μιας  περιοχής  κελιών.

Παρατηρήστε στη στοίχιση των επικεφαλίδων στο φύλλο εργασίας που ακολουθεί:

Το κείμενο στη γραμμή 3 έχει  αριστερή στοίχιση,  ενώ οι  αριθμοί  στη γραμμή 5 έχουν δεξιά. 
Υποθέστε πως θέλετε να στοιχίσετε τα περιεχόμενα των κελιών B3:H3 στη δεξιά πλευρά.

• Επιλέξτε τα κελιά των οποίων τη στοίχιση θέλετε να αλλάξετε.
• Μορφή -> Κελιά…
• Κάντε κλικ στη καρτέλα Στοίχιση.
• Αλλάξτε την οριζόντια στοίχιση στη ρύθμιση που επιθυμείτε.

• Πατήστε OK.

87



Ως επί το πλείστον, το ύψος των γραμμών είναι τέτοιο, ώστε το κείμενο που εμφανίζεται μέσα στα 
κελιά να καταλαμβάνει ολόκληρο το ύψος της γραμμής. Είναι δυνατό να τροποποιήσετε το ύψος 
μιας  γραμμής,  είτε  κάνοντας  κλικ  και  σέρνοντας  το κάτω μέρος της  γραμμής όπου βρίσκεται  η  
αρίθμησή της ή επιλέγοντας την γραμμή και χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Μορφή -> Γραμμή -> 
Ύψος…  

Στην εικόνα που ακολουθεί έχει τροποποιηθεί το ύψος της γραμμής 3 με αυτόν τον τρόπο.

Σε  αυτό  το  φύλλο  εργασίας,  η  κατακόρυφη  στοίχιση  της  γραμμής  3  είναι  ορισμένη  Κάτω.

Η κατακόρυφη στοίχιση  μίας  ολόκληρης γραμμής,  περιοχής  κελιών ή ενός  μοναδικού κελιού, 
μπορεί να τροποποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

• Επιλέξτε τα κελιά όπου θέλετε να τροποποιήσετε την κατακόρυφη στοίχισή τους.
• Μορφή -> Κελιά…
• Πατήστε την καρτέλα στοίχιση.
• Αλλάξτε την κατακόρυφη στοίχιση στην επιθυμητή επιλογή.
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• Πατήστε OK.
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Κεντρική στοίχιση ενός τίτλου, πάνω από μία σειρά κελιών

Μελετήστε την ακόλουθη εικόνα:

Υποθέστε πως επιθυμείτε να στοιχίσετε τον τίτλο πάνω από τα κελιά C2:H2.

• Επιλέξτε την περιοχή με τα κελιά. Στην περίπτωση αυτή είναι η C2:H2.
• Μορφή -> Συγχώνευση Κελιών.
• Επιλέξτε το εικονίδιο κεντρικής στοίχισης στη γραμμή μορφοποίησης .
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Ρύθμιση προσανατολισμού περιεχομένου κελιών

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο σε ένα κελί,  ο  προσανατολισμός του είναι από αριστερά προς τα 
δεξιά.  Το  Calc  σας  επιτρέπει  με  πολύ  εύκολο  τρόπο  να  αλλάξετε  τον  προσανατολισμό  του 
κειμένου.

Υποθέστε πως επιθυμείτε να εφαρμόσετε ένα κάπως πιο ασυνήθιστο εφέ, στην ακόλουθη εικόνα, 
από αυτό της εναλλαγής των κεφαλίδων από την αριστερή στη δεξιά στοίχιση. 

• Επιλέξτε την περιοχή με τα κελιά που επιθυμείτε να τροποποιήσετε.
• Μορφή -> Κελιά…
• Επιλέξτε την καρτέλα Στοίχιση.

Παρατηρήστε πως ο προσανατολισμός του κειμένου είναι στις  0 μοίρες.  Δίπλα από την περιοχή 
των  μοιρών  υπάρχει  μία  πυξίδα  που  παρουσιάζει  άμεσα  τον  τρόπο  εμφάνισης  του  κειμένου.

Μπορείτε είτε να ορίσετε τις 315 μοίρες με αριθμό στην περιοχή των μοιρών, είτε να κάνετε κλικ 
στο σημείο των 315 μοιρών της πυξίδας.
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• Πατήστε OK.

Πειραματιστείτε με τους άλλους προσανατολισμούς του κειμένου στα κελιά.
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Προσθήκη εφέ περιγράμματος σε ένα κελί, μίας περιοχής κελιών

Τα πλέγματα γραμμών που βλέπετε στην οθόνη σας αποτελούν τα περιθώρια των κελιών. Εάν 
επιθυμείτε,  μπορείτε  να  προσθέσετε  περιγράμματα  σε  κελιά  ή  περιοχές  κελιών.

Υποθέστε, πως επιθυμείτε στην επόμενη εικόνα να τοποθετήσετε  ένα περίγραμμα γύρω από την 
περιοχή κελιών C5:H9 το οποίο θα είναι σαν κάθετες μεταξύ των στηλών.

• Επιλέξτε  την  περιοχή  των  κελιών  που  θέλετε  να  ορίσετε  περιγράμματα.  Σε  αυτήν  την 
περίπτωση θα μπορούσε να είναι τα κελιά C5:H8.

• Μορφή –> Κελιά…
• Επιλέξτε την καρτέλα Περίγραμμα.
• Επιλέξτε ένα χρώμα για το περίγραμμα. Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχει επιλεγεί το 

κόκκινο.
• Επιλέξτε ένα Στυλ. Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχει επιλεγεί το 2.50 pt.

Η  περιοχή  Διάταξη  γραμμών  σας  επιτρέπει  να  επιλέξετε  μία  προκαθορισμένη  ρύθμιση  στη 
περιοχή Προεπιλογή ή να δημιουργήσετε τη δική σας κάτω από τη περιοχή Προσαρμοσμένο.

• Επιλέξτε μία κατάλληλη Διάταξη γραμμών.

Μπορείτε να απομακρύνετε μία γραμμή που έχετε προσθέσει, κάνοντας κλικ επάνω της.
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• Πατήστε: ΟΚ
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Δημιουργία διαφορετικών τύπων διαγραμμάτων/γραφημάτων από δεδομένα  ενός λογιστικού 
φύλλου: διάγραμμα στηλών, διάγραμμα γραμμών, διάγραμμα πίτας

Τα  διαγράμματα  και  τα  γραφήματα  παρέχουν  μία  πιο  αντιπροσωπευτική  παρουσίαση  ενός  ή 
περισσοτέρων συνόλων αριθμών, κάνοντας την επεξήγηση αυτών των αριθμών απλούστερη και 
περισσότερο  κατανοητή.

Στην  εικόνα  που  ακολουθεί  υπάρχουν  δεδομένα,  τα  οποία  είναι  πιθανό  να  θελήσετε  να 
παρουσιάσετε σε γράφημα.

Ξεκινάτε με τα δεδομένα στη γραμμή 4. Στη δημιουργία του διαγράμματος θα χρησιμοποιήσετε το 
γεγονός ότι τα ονόματα των μηνών είναι στη γραμμή 3.

• Επιλέξτε B3:G4
• Εισαγωγή -> Διάγραμμα

• Σιγουρευτείτε πως έχει επιλεγεί η πρώτη γραμμή ως περιγραφή.
• Εάν επιθυμείτε να εισάγετε διάγραμμα σε ένα άλλο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το φύλλο 

εργασίας από το αναπτυσσόμενο μενού Εξαγωγή στο φύλλο…
• Επιλέξτε Επόμενο.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε το κουπί Δημιουργία, το Calc θα κάνει μία σειρά από επιλογές για εσάς. 
Αυτή δεν είναι πολύ καλή ιδέα, από τη στιγμή που μπορεί να μην είναι αυτές που θα επιλέγατε 
εσείς.
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• Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο διαγράμματος. Σε αυτήν την περίπτωση, έχει επιλεγεί ένα 
διάγραμμα στήλης.

• Επιλέξτε το κουμπί επιλογής Γραμμές. (Εάν τα δεδομένα ήταν οργανωμένα σε στήλη, τότε 
θα έπρεπε να επιλέξετε το κουμπί επιλογής Στήλες).

• Πατήστε Επόμενο.

• Επιλέξτε  μία  παραλλαγή του βασικού  τύπου διαγράμματος  που  έχετε  ήδη  επιλέξει.  Σε 
αυτήν την περίπτωση έχει επιλεγεί η κανονική.

• Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε πλέγματα, επιλέξτε τον άξονα Χ και τον άξονα Υ.
• Πατήστε Επόμενο.
• Συμπληρώστε το κατάλληλο τίτλο για το διάγραμμα και για τους  άξονες Χ και Υ όπως 

εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα.
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• Πατήστε Δημιουργία.

• Σύρετε το διάγραμμα στη θέση που επιθυμείτε να εμφανίζεται.

Στο παράδειγμα που προηγήθηκε, παρουσιάστηκε η δημιουργία ενός διαγράμματος στήλης. Με 
παρόμοιο τρόπο θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί μια πληθώρα από άλλα διαγράμματα, 
επιλέγοντας απλά τον κατάλληλο τύπο διαγράμματος.

Άλλοι κοινοί τύποι διαγραμμάτων είναι οι Γραμμές, οι Πίτες και οι Ράβδοι. Αυτοί 
παρουσιάζονται παρακάτω.
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Διάγραμμα Γραμμής

Διάγραμμα Πίτας
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Διάγραμμα Ράβδων

3D Διάγραμμα Πίτας
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Δημιουργία  διαγραμμάτων  με  περισσότερες  από  μία  περιοχές  δεδομένων

Στο παράδειγμα που προηγήθηκε, εμφανιζόταν μόνο μία περιοχή δεδομένων (οι βροχοπτώσεις). 
Μπορείτε  να  εμφανίσετε  περισσότερες  της  μίας  περιοχής  δεδομένων.

Η μοναδική αλλαγή που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε τους τίτλους των δεδομένων και τα  
ίδια τα δεδομένα όταν ξεκινήσετε τη διαδικασία. Ακολουθήστε τη διαδικασία που προηγήθηκε.
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Προσθήκη και απομάκρυνση τίτλου, ετικέτας στο διάγραμμα – γράφημα

Το προηγούμενο παράδειγμα παρουσίασε τη μέθοδο προσθήκης τίτλου και ετικετών κατά τη 
διαδικασία δημιουργίας του.

Υποθέστε ότι ένα διάγραμμα έχει δημιουργηθεί χωρίς ετικέτες και τίτλους, όπως φαίνεται στην 
εικόνα που ακολουθεί.

Δεν υπάρχουν ετικέτες ή τίτλοι σε αυτό το διάγραμμα. Η διαδικασία προσθήκης τους είναι πολύ 
απλή.

• Κάντε διπλό κλικ στο διάγραμμα. Γύρω από το γράφημα θα εμφανιστεί ένα παχύ γκρι 
περίγραμμα.

• Εισαγωγή -> Τίτλος…

• Σιγουρευτείτε πως ο Κύριος τίτλος, ο Άξονας Χ και ο Άξονας Υ έχουν επιλεγεί και 
εισάγετε το κατάλληλο κείμενο όπως φαίνεται στην εικόνα που προηγήθηκε.

• Πατήστε OK.
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Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην εικόνα που ακολουθεί.

Για να απομακρύνετε ετικέτες και τίτλους:

• Διπλό κλικ στο διάγραμμα.
• Εισαγωγή -> Τίτλος…
• Απεπιλέξτε τα πλαίσια επιλογής των ετικετών και των τίτλων που είναι επιλεγμένα.

Για να τροποποιήσετε ετικέτες και τίτλους:

• Διπλό κλικ στο διάγραμμα.
• Εισαγωγή -> Τίτλος…
• Επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα των ετικετών και των τίτλων.

Εάν διαγράψετε τα περιεχόμενα των ετικετών ή των τίτλων, θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την 
απομάκρυνσή τους.
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Για να προσθέσετε ετικέτες του Άξονα X:

Όπως θα παρατηρήσατε από το διάγραμμα, ο άξονας Χ περιέχει τις στήλες των δεδομένων. Ας 
υποθέσουμε πως επιθυμείτε να εμφανίζονται τα ονόματα των μηνών, τα οποία βρίσκονται στη 
γραμμή 3. Ο λόγος που το γράφημα, σε αυτό το παράδειγμα, δεν περιέχει τις ετικέτες του άξονα Χ 
βασίζεται στο γεγονός ότι έχουν επιλεγεί μόνο τα δεδομένα της γραμμής κατά τη διαδικασία 
δημιουργίας του διαγράμματος.

Για να προσθέσετε ετικέτες στον άξονα Χ, ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:

• Ένα κλικ στο διάγραμμα.
• Δεξί κλικ στο διάγραμμα για να εμφανιστεί το μενού.

• Επιλέξτε την Αλλαγή περιοχής δεδομένων…
• Ενεργοποιήστε την επιλογή Πρώτη γραμμή ως περιγραφή.
• Επιλέξτε δύο γραμμές δεδομένων – την ετικέτα του άξονα Χ και τα ίδια τα δεδομένα. Η 

περιοχή του παράθυρου διαλόγου Τροποποίηση περιοχής δεδομένων διαγράμματος θα 
τροποποιηθεί ανάλογα.
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Σημείωση: Στη διαδικασία ορισμού δεδομένων για τη δημιουργία διαγραμμάτων, είναι σημαντικό 
οι ετικέτες των δεδομένων να βρίσκονται μια γραμμή πάνω από τα δεδομένα.

• Πατήστε: Δημιουργία.

Υπάρχουν κάποιες περαιτέρω σχετικές ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση 
αυτής της μεθόδου.
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Αλλαγή τύπου διαγράμματος/γραφήματος

Από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί το διάγραμμα, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του πολύ 
απλά με τον εξής τρόπο:

• Διπλό κλικ στο διάγραμμα.
• Δεξί κλικ στο διάγραμμα για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
• Επιλέξτε Τύπος διαγράμματος.

• Επιλέξτε τον τύπο και μία παραλλαγή του διαγράμματος.
• Επιλέξτε αν θέλετε να είναι δύο ή τριών διαστάσεων.
• Πατήστε OK
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Αντιγραφή, μετακίνηση διαγραμμάτων/γραφημάτων μέσα σε ένα φύλλο εργασίας, μεταξύ 
ανοιχτών λογιστικών φύλλων

Τα διαγράμματα μπορούν να αντιγραφούν και να μεταφερθούν όπως κάθε άλλο δεδομένο.

Μετακίνηση ενός διαγράμματος σέρνοντάς το μέσα σε ένα φύλλο εργασίας:

• Τοποθετήστε τον δρομέα πάνω σε ένα διάγραμμα.
• Κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρετε το διάγραμμα στη 

καινούρια του θέση.
• Αφήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού.

Μετακίνηση/αντιγραφή διαγράμματος μέσα σε ένα φύλλο εργασίας με τη χρήση των 
λειτουργιών αποκοπή/αντιγραφή και επικόλληση:

• Κάντε κλικ επάνω στο διάγραμμα.
• Για μετακίνηση: Επεξεργασία -> Αποκοπή Ή για αντιγραφή: Επεξεργασία -> Αντιγραφή.
• Επιλέξτε το κελί προορισμού του.
• Επεξεργασία -> Επικόλληση.

Μετακίνηση/αντιγραφή διαγράμματος μεταξύ φύλλων εργασίας ενός λογιστικού φύλλου:

• Κάντε κλικ επάνω στο διάγραμμα.
• Για μετακίνηση: Επεξεργασία -> Αποκοπή Ή για αντιγραφή: Επεξεργασία -> Αντιγραφή.
• Επιλέξτε το κελί προορισμού του μέσα στο φύλλο εργασίας που θέλετε.
• Επεξεργασία -> Επικόλληση.

Μεταφορά/αντιγραφή διαγράμματος μεταξύ ανοιχτών λογιστικών φύλλων:

• Κάντε κλικ επάνω στο διάγραμμα.
• Για μετακίνηση: Επεξεργασία -> Αποκοπή Ή για αντιγραφή: Επεξεργασία -> Αντιγραφή.
• Κάντε κλικ στο μενού Παράθυρο της γραμμής μενού και επιλέξτε λογιστικό φύλλο.
• Επιλέξτε το φύλλο εργασίας που επιθυμείτε από το καινούριο λογιστικό φύλλο, κάνοντας 

κλικ στην κατάλληλη καρτέλα.
• Επιλέξτε το κελί προορισμού του μέσα στο φύλλο εργασίας.
• Επεξεργασία -> Επικόλληση
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Αλλαγή μεγέθους, διαγραφή διαγραμμάτων/γραφημάτων

Διαγράφοντας ένα διάγραμμα

• Κάντε κλικ επάνω στο διάγραμμα.
• Πατήστε το πλήκτρο Del (Delete).

Αλλάζοντας μέγεθος ενός διαγράμματος:

• Κάντε κλικ επάνω στο διάγραμμα.
• Τοποθετήστε το δρομέα πάνω σε μια από τις οκτώ λαβές.
• Κάντε κλικ επάνω της και σύρετέ την σε νέα θέση.
• Αφήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή μεγέθους του.

Θα εμφανιστεί ένα σύμβολο αλλαγής μεγέθους. Οι πλαϊνές λαβές σας επιτρέπουν να αλλάξετε το 
μέγεθος του διαγράμματος  οριζοντίως  και  οι  λαβές που βρίσκονται  στην κορυφή και  το κάτω 
μέρος του διαγράμματος σας επιτρέπουν την κάθετη αλλαγή μεγέθους του. Η χρήση αυτών θα έχει 
ως  αποτέλεσμα  την  παραμόρφωση  του  διαγράμματος  σε  ποιο  επίπεδο  ή  μακρύτερο.

Οι  λαβές  που  βρίσκονται  στις  γωνίες  σας  επιτρέπουν  την  ταυτόχρονη  αλλαγή  μεγέθους  του 
διαγράμματος οριζοντίως και καθέτως. Σέρνοντας διαγώνια αυτές τις λαβές, μπορείτε να αλλάξετε 
το μέγεθος του διαγράμματος κρατώντας τις αναλογίες του.

Για να αλλάξετε τα πλέγματα:

Στο παράδειγμα που προηγήθηκε εμφανίζονται μόνο τα οριζόντια πλέγματα. Αυτό μπορεί να 
τροποποιηθεί με τον εξής τρόπο:

• Διπλό κλικ στο διάγραμμα.
• Εισαγωγή -> Πλέγματα…

• Επεξεργαστείτε τα πλαίσια επιλογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
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Για να εμφανιστούν οι τιμές των δεδομένων:

• Διπλό κλικ στο διάγραμμα.
• Εισαγωγή -> Επιγραφές δεδομένων…

Αλλαγή του χρώματος φόντου σε διάγραμμα/γράφημα

Από προεπιλογή, δεν υπάρχει χρώμα φόντου στο διάγραμμα. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε 
χρώμα φόντου ενός διαγράμματος:

• Διπλό κλικ στο διάγραμμα.
• Δεξί κλικ επάνω στο διάγραμμα.
• Επιλέξτε: Περιοχή διαγράμματος.
• Κάντε κλικ στην καρτέλα Περιοχή.
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• Επιλέξτε το χρώμα γεμίσματος του φόντου.
• Κάντε κλικ στο OK.

Αλλαγή χρωμάτων σε στήλες, ράβδους, γραμμές, κομμάτια πίτας σε ένα διάγραμμα/γράφημα

Για να αλλάξετε το χρώμα σε ένα τμήμα ενός διαγράμματος, ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

• Επιλέγετε μία από τις περιοχές του διαγράμματος
• Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή
• Εμφανίζεται το παράθυρο Σημείο Δεδομένων
• Από την καρτέλα Περιοχή επιλέξτε το κάποιο χρώμα
• Κάντε κλικ στο ΟΚ

Όταν  δημιουργείτε  ένα  διάγραμμα  γραμμής,  ράβδου  ή  στήλης,  το  Calc  εφαρμόζει  τα 
προεπιλεγμένα  χρώματα  στις  διαφορετικές  περιοχές  δεδομένων.  Παρομοίως  εφαρμόζει  τα 
προεπιλεγμένα χρώματα και στα διάφορα τμήματα ενός διαγράμματος πίτας. Αυτά τα χρώματα 
μπορούν να αλλάξουν ως εξής:

• Εργαλεία -> Επιλογές…
• Επεκτείνετε το Διαγράμματα επιλέγοντας το σύμβολο +.
• Επιλέξτε το Βασικά Χρώματα.
• Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από την παλέτα χρωμάτων.
• Πατήστε Προεπιλογή.
• Κάντε κλικ στο ΟΚ.
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Τα καινούρια χρώματα θα εφαρμοστούν στα μελλοντικά διαγράμματα που θα δημιουργήσετε.
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Αλλαγή  περιθωρίων  ενός  φύλλου  εργασίας:  πάνω,  κάτω,  δεξιά,  αριστερά

Όταν λέμε περιθώρια, αναφερόμαστε στο διάστημα που υπάρχει μεταξύ της εκτυπώσιμης περιοχής 
της σελίδας (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερή πλευρά) και  της άκρης του φύλλου.  Το μέγεθος 
αυτών των περιθωρίων ρυθμίζεται με τον εξής τρόπο:

• Ανοίξτε το έγγραφο, του οποίου τα περιθώρια θέλετε να τροποποιήσετε.
• Μορφή -> Σελίδα…
• Κάντε κλικ στη καρτέλα Σελίδα.

• Εδώ θα ασχοληθούμε μόνο με την περιοχή Περιθώρια αυτού του παράθυρου διαλόγου.
• Ρυθμίστε  τα  περιθώρια  πληκτρολογώντας  τις  επιθυμητές  διαστάσεις  στις  περιοχές 

Αριστερά,  Δεξιά,  Πάνω και  Κάτω. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στα βελάκια 
που βρίσκονται δίπλα από τις τιμές, τα οποία σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και 
να αυξήσετε ή να τις μειώσετε τις τιμές κατά 0.1 cm.

• Πατήστε OK όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές.

Σημείωση: Οι  ρυθμίσεις  που θα  εφαρμόσετε  με  αυτόν  τον  τρόπο,  θα  εφαρμοστούν  μόνο  στη 
τρέχουσα σελίδα. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει διαφορετικά στυλ σελίδας σε ένα έγγραφο, τότε θα 
χρειαστεί να ρυθμίσετε ξεχωριστά τη κάθε μία.
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Αλλαγή  προσανατολισμού  σελίδας:  κατακόρυφος,  οριζόντιος  /  Αλλαγή  μεγέθους  σελίδας

Οι σελίδες ενόςλογιστικού φύλλου και άλλων εγγράφων, μπορούν να εκτυπωθούν είτε από την 
στενή  πλευρά  τους  (όπως  συμβαίνει  σε  ένα  έγγραφο)  είτε  από  τη  φαρδιά  πλευρά  τους.  Ο 
προσανατολισμός  αυτός  ονομάζεται  στη  πρώτη  περίπτωση  Κατακόρυφος ενώ  στη  δεύτερη 
Οριζόντιος.

Στην  περίπτωση  ενός  λογιστικού  φύλλου,  ιδιαίτερα  σημαντικός  είναι  ο  οριζόντιος 
προσανατολισμός,  γιατί  συνήθως  τα  δεδομένα  καλύπτουν  πολλές  στήλες.

Κατά γενικό κανόνα χρησιμοποιούνται οι  A4 σελίδες. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά επιπλέον 
πρότυπα για μεγέθη σελίδων. Στη συνέχεια θα μπορείτε να δουλεύετε με μεγέθη που δεν ανήκουν 
σε  κάποιο  πρότυπο.

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό και το μέγεθος σελίδας ενός φύλλου εργασίας στο τρέχον 
λογιστικό φύλλο:

• Μορφή -> Σελίδα…
• Κάντε κλικ στη καρτέλα Σελίδα.

Αυτή η ενέργεια θα εμφανίσει το ίδιο παράθυρο διαλόγου που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη 
ενότητα.

• Επιλέξτε Κατακόρυφο ή Οριζόντιο προσανατολισμό στην περιοχή Μέγεθος χαρτιού.
• Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο μεγέθους χαρτιού, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού 

Μορφή για να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε. Εάν δεν χρησιμοποιείτε πρότυπο, 
τότε ρυθμίστε το πλάτος και το ύψος της σελίδας στη περιοχή Μέγεθος χαρτιού.
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Ρύθμιση σελίδας έτσι ώστε να προσαρμοστούν τα περιεχόμενα ενός φύλλου εργασίας σε μία  
σελίδα, σε έναν συγκεκριμένο αριθμό σελίδων

Μπορεί κατά τη δημιουργία ενός λογιστικού φύλλου να μην δώσετε προσοχή στη ρύθμιση του 
πλάτους των στηλών, έτσι ώστε να προσαρμοστούν τα δεδομένα ενός υπολογιστικού φύλλου σε 
μία σελίδα.  Σε μία τέτοια περίπτωση, η εφαρμογή του Calc μπορεί να ρυθμίσει τα πλάτη των 
στηλών έτσι ώστε να μπορούν να χωράνε σε μία σελίδα.

• Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να ρυθμίσετε.
• Μορφή -> Σελίδα…
• Κάντε κλικ στη καρτέλα Φύλλο.
• Επεκτείνετε το αναπτυσσόμενο μενού Λειτουργία κλιμάκωσης.
• Επιλέξτε Προσαρμογή περιοχής εκτύπωσης σε Ύψος/Πλάτος.
• Ρυθμίστε το Πλάτος στις σελίδες σε 1.

Εάν χρησιμοποιήσετε διαφορετική τιμή, το Calc θα επεκτείνει τα δεδομένα σας στον συγκεκριμένο  
αριθμό των σελίδων που ορίσατε. Παραδείγματος χάρη, αν επιλέξετε τη τιμή 2, τότε τα δεδομένα 
σας θα καταλαμβάνουν δύο σελίδες.

• Πατήστε OK.
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Προσθήκη, τροποποίηση κειμένου σε κεφαλίδες, υποσέλιδο ενός φύλλου εργασίας

Προσθέτοντας κεφαλίδες και υποσέλιδα:

Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα είναι κείμενο και πληροφορίες όπως ονόματα αρχείων και αριθμοί 
σελίδων, που εισάγονται στην αρχή ή στο τέλος κάθε εκτυπώσιμης σελίδας.

• Επεξεργασία -> Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Με αυτήν την επιλογή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδες/Υποσέλιδα.

Η κεφαλίδα χωρίζεται σε τρεις περιοχές: Αριστερή, κεντρική και δεξιά.

• Εισάγετε το κατάλληλο κείμενο σε κάθε μία από τις περιοχές αυτές της κεφαλίδας.

● Εάν επιθυμείτε να μορφοποιήσετε το κείμενο, κάντε κλικ στο εικονίδιο ιδιοτήτων κειμένου:

Αυτό θα εμφανίσει το παράθυρο διαλόγου ιδιότητες κειμένου, το οποίο θα σας επιτρέψει να 
τροποποιήσετε τον τύπο και μέγεθος γραμματοσειράς, όπως επίσης και το χρώμα της.

● Κάντε κλικ στη καρτέλα Υποσέλιδο.
● Το υποσέλιδο μπορεί να δημιουργηθεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως και η επικεφαλίδα.
● Όταν ολοκληρώσετε πατήστε OK.
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Επεξεργάζοντας κεφαλίδες και υποσέλιδα:

Εάν έχουν ήδη οριστεί κεφαλίδες και υποσέλιδα, τότε με επιλογή Επεξεργασία -> Κεφαλίδες και 
υποσέλιδα… θα εμφανιστούν οι τρέχουσες εγγραφές, τις οποίες και μπορείτε να τροποποιήσετε με 
το συνήθη τρόπο. 

Εισαγωγή πεδίων: αριθμού σελίδας, ημερομηνίας, ώρας, ονόματος αρχείου, ονόματος φύλλου 
εργασίας μέσα σε Κεφαλίδες

Στα δεξιά του εικονιδίου ιδιοτήτων κειμένου, στο παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδες/Υποσέλιδα 
υπάρχει ένας επιπλέον αριθμός εικονιδίων. Πατώντας κάποιο από αυτά, θα εισαχθούν πληροφορίες 
όπως αρίθμηση σελίδας, ημερομηνία και όνομα αρχείου.

Το νόημα αυτών των εικονιδίων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνομα αρχείου

Όνομα φύλλου

Αριθμός τρέχουσας σελίδας

Αριθμός σελίδων φύλλου εργασίας

Ημερομηνία

Ώρα
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Υπολογισμοί

Ένα  λογιστικό  φύλλο  είναι  ένα  παράδειγμα  ενός  συστήματος  υποστήριξης  αποφάσεων. Τα 
λογιστικά φύλλα δημιουργούνται, έτσι ώστε τα δεδομένα να αναλύονται με ποικίλους τρόπους και 
να  δημιουργούν  πληροφορία.

Μπορείτε να φανταστείτε την πληροφορία ως δεδομένα τα οποία έχουν μεταχειριστεί επιδέξια με 
ποικίλους τρόπους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα. Τρόποι με τους 
οποίους μπορούν να χειριστούν τα δεδομένα, συμπεριλαμβάνουν λειτουργίες όπως ταξινόμηση, 
πρόσθεση,  υπολογισμός  μέσου  όρου  και  τα  λοιπά.

Εάν τα δεδομένα μας είναι λανθασμένα ή λογική των χειρισμών μας είναι εσφαλμένη, τότε η 
πληροφορία  θα  είναι  άχρηστη  στην  καλύτερη  περίπτωση  και  επικίνδυνη  στη  χειρότερη.

Εάν το λογιστικό μας φύλλο μας παρέχει εσφαλμένη πληροφόρηση, τότε οδηγεί σε εσφαλμένες 
αποφάσεις.

Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιήσετε πριν χρησιμοποιήσετε ένα λογιστικό 
φύλλο ή πριν το μεταβιβάσετε σε κάποιον άλλον για χρήση του:

• Έλεγχος ακρίβειας των τιμών που έχουν εισαχθεί.
• Έλεγχος ακεραιότητας δεδομένων. Έχουν εισαχθεί όλα τα δεδομένα;
• Έλεγχος  χρήσης  των  σωστών  λειτουργιών  και  συναρτήσεων.  Είναι  πιθανό  να  έχετε 

λογιστικά  φύλλα  που  σας  παρέχουν  πληροφορίες,  οι  οποίες  όμως  έχουν  λάθη  στις 
συναρτήσεις.  Για  παράδειγμα  είναι  δυνατόν  να  έχουν  χρησιμοποιηθεί  λανθασμένες 
περιοχές κελιών στις συναρτήσεις.

Ένας  απλός  έλεγχος  είναι  η  επαλήθευση  πως  τα  αθροίσματα  παρέχουν  λογικές  τιμές.  Για 
παράδειγμα,  εάν  έχετε  ένα  λογιστικό  φύλλο  που  προσδιορίζει  τον  μέσο  όρο  πωλήσεων  μιας 
ομάδας αντιπροσώπων, αυτή η τιμή θα βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο μεταξύ της ανώτερης και 
της  κατώτερης  τιμής.

Κείμενο

Όπως  η  αριθμητική  δουλειά  πρέπει  να  είναι  ακριβής,  έτσι  και  η  παρουσίαση  πρέπει  να 
αντικατοπτρίζει επαγγελματισμό. Αυτό σημαίνει πως η δημιουργία ενός λογιστικού φύλλου απαιτεί 
ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο όπως έλεγχο της διάταξής του. Ένα πτωχά δημιουργημένο 
λογιστικό φύλλο θα χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες του με λιγότερο σεβασμό, ακόμα και αν η 
αριθμητική δουλειά είναι σωστή.
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Προεπισκόπηση  

Το Calc σας επιτρέπει να δείτε το πώς θα εμφανίζεται το εκτυπώσιμο λογιστικό φύλλο, χωρίς να το 
έχετε εκτυπώσει. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την δυνατότητα:

• Αρχείο -> Προεπισκόπηση σελίδας

Με αυτήν την ενέργεια θα εμφανιστεί ολόκληρη η σελίδα, όπως ακριβώς θα εμφανιζόταν σε μία 
τυπωμένη  σελίδα.

Η γραμμή εργαλείων Προεπισκόπηση σελίδας, περιέχει έναν αριθμό εικονιδίων που σχετίζονται 
με την εργασία πάνω στην προεπισκόπηση σελίδας.

Αυτά τα εικονίδια, με βάση τη σειρά εμφάνισής τους, είναι τα εξής:

• Προηγούμενη σελίδα.
• Επόμενη σελίδα.
• Πρώτη σελίδα.
• Τελευταία σελίδα.
• Μεγέθυνση.
• Σμίκρυνση.
• Πλήρης οθόνη.
• Μορφοποίηση σελίδας. Αυτό το εικονίδιο θα σας μεταφέρει άμεσα στο παράθυρο διαλόγου 

πρότυπο σελίδας, όπου μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές που επιθυμείτε και να δείτε άμεσα 
τα αποτελέσματα των ενεργειών σας.

• Κλείσιμο προεπισκόπησης.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα λογιστικό φύλλο όσο βρισκόσαστε σε κατάσταση 
προεπισκόπησης σελίδας.
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Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση εμφάνισης πλεγμάτων, εμφάνιση επικεφαλίδων γραμμών και  
στηλών στην εκτύπωση

Τα  πλέγματα  και  οι  επικεφαλίδες  γραμμών  και  στηλών  εμφανίζονται  στην  εκτύπωση,  όταν 
εκτυπώνετε  ένα  λογιστικό  φύλλο,  εκτός  και  αν  έχετε  καθορίσει  διαφορετικά.

Για να καθορίσετε εάν επιθυμείτε την εκτύπωσή τους ή όχι:

• Μορφή -> Σελίδα…
• Κάντε κλικ στην καρτέλα Φύλλο.
• Απεπιλέξτε το Κεφαλίδες γραμμών/στηλών εάν δεν επιθυμείτε οι κεφαλίδες γραμμών και 

στηλών να εκτυπώνονται.
• Απεπιλέξτε το Πλέγμα πίνακα εάν δεν επιθυμείτε να εκτυπωθούν οι γραμμές πλέγματος.

• Πατήστε OK.
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Εφαρμογή  αυτόματης  εκτύπωσης  τίτλου  γραμμής/-ών  σε  κάθε  σελίδα  ενός  εκτυπωμένου  
λογιστικού φύλλου

Σε περίπτωση ενός πολύ μεγάλου λογιστικού φύλλου, είναι πιθανό να επιθυμείτε την εκτύπωση 
συγκεκριμένων γραμμών ή στηλών σε κάθε σελίδα. Αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να συμβεί, όταν 
οι  συγκεκριμένες  γραμμές  και  στήλες  περιέχουν  τίτλους.

Για να το πραγματοποιήσετε αυτό:

• Μορφή -> Περιοχές εκτύπωσης -> Επεξεργασία…

Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί  το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία περιοχής  εκτύπωσης:

Εισάγετε  τις  γραμμές  ή  τις  στήλες  που  επιθυμείτε  να  επαναλαμβάνονται,  όπως  φαίνεται  στην 
εικόνα που ακολουθεί.

Μία εναλλακτική μέθοδος είναι να κάνετε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού περιοχή εκτύπωσης ή 
να κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το βελάκι που βρίσκεται στα δεξιά, και να επιλέξετε την περιοχή 
των γραμμών ή των στηλών σέρνοντας το ποντίκι πάνω σε αυτές.

• Με  παρόμοιο  τρόπο  ελέγξτε  την  περιοχή  προς  εκτύπωση  για  τον  προσδιορισμό  της 
περιοχής των γραμμών και των στηλών που πρέπει να επαναληφθούν.
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Εκτύπωση: περιοχής κελιών ενός φύλλου εργασίας, ενός ολόκληρου φύλλου εργασίας, αριθμού  
αντιγράφων  ενός  φύλλου  εργασίας,  ολόκληρου  του  λογιστικού  φύλλου,  ενός  επιλεγμένου 
γραφήματος.

Για να εκτυπώσετε ένα λογιστικό φύλλο:

• Αρχείο -> Εκτύπωση…

Αυτό θα εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση

• Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε με τη χρήση των προεπιλογών, πατήστε OK.

Για εκτύπωση επιλεγμένης περιοχής ενός φύλλου εργασίας:

• Επιλέξτε την περιοχή του λογιστικού φύλλου που θέλετε να εκτυπωθεί.
• Αρχείο -> Εκτύπωση…
• Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογή.
• Πατήστε OK.

Για εκτύπωση συγκεκριμένων σελίδων:

• Αρχείο -> Εκτύπωση…
• Κάντε κλικ στο κουμπί Σελίδες.
• Εισάγετε τις σελίδες που επιθυμείτε να εκτυπωθούν.
• Πατήστε OK.
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Εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων:

• Αρχείο -> Εκτύπωση…
• Κάντε κλικ στο κουμπί Σελίδες.
• Εισάγετε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπωθούν.
• Εισάγετε τον αριθμό αντιγράφων που επιθυμείτε.
• Εάν θέλετε οι σελίδες να είναι ταξινομημένες, κάντε κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση.

• Πατήστε OK.

Αλλαγή εκτυπωτή:

Εάν  έχετε  εγκατεστημένους  περισσότερους  του  ενός  εκτυπωτές,  μπορείτε  να  κάνετε  κλικ  στο 
αναπτυσσόμενο μενού  Όνομα της περιοχής  Εκτυπωτής. Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί η 
λίστα με τους εγκατεστημένους εκτυπωτές.
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