ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠ∆Ο
ΑΣΚΗΣΗ 1η (MS-Word) 16-10-2007
Η ΑΦΟΡΜΗ
Πριν από δύο περίπου χρόνια µόνιµο θέµα στα δελτία ειδήσεων
τηλεοπτικών καναλιών αλλά και σε άρθρα των εφηµερίδων ήταν η εµφάνιση
ενός εξωγήινου όντος σε κάποιο σηµείο των Η.Π.Α.
Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάστηκε ένα φιλµ όπου εµφανίζονταν
κάποιοι επιστήµονες να εξετάζουν ένα “ανθρωποειδές”. Αυτός που έφερε
στη δηµοσιότητα το φιλµ υποστήριζε ακόµη ότι επρόκειτο για εξωγήινο ον
που είχε ανασυρθεί νεκρό µέσα από τα συντρίµµια του διαστηµοπλοίου που
είχε καταστραφεί κατά την προσεδάφισή του στην Γη.
Η διάσταση που πήρε το θέµα αυτό µε είχε οδηγήσει στην απόφαση να
καταθέσω κάποιες απόψεις σχετικά µε το θέµα της ύπαρξης εξωγήινης
διάνοιας.
Αν και από τότε πέρασε πολύς καιρός, δηµοσιοποιώ σήµερα τις
απόψεις µου καθώς παρόµοια συµβάντα βλέπουν πολύ συχνά το φως της
δηµοσιότητας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Μορφοποιείστε τον τίτλο: Arial, 18, Έντονα, Πλάγια, απόσταση
χαρακτήρων 2στ., χρώµα κόκκινο.
Αυξήστε το διάστιχο της πρώτης παραγράφου σε διπλό
Αυξήστε το διάστηµα µεταξύ των παραγράφων σε 6 πριν και 6 µετά
Στοιχίστε στο κέντρο την 2η παράγραφο
Μετατρέψτε σε δίστηλο κείµενο την 2η παράγραφο
Εισαγάγετε αυτόµατη αρίθµηση στις 2 τελευταίες παραγράφους
Εισάγετε ως κεφαλίδα την ώρα και την ηµεροµηνία του συστήµατος
Εισάγετε ως υποσέλιδο τον αριθµό σελίδας/αρ. σελίδων
Τροποποιείστε τα περιθώρια σε: 2στ αριστερά και δεξιά και 2,5 στ.
πάνω και κάτω
Εισάγετε εικόνα clipart κάτω από την 3η παράγραφο
Εισάγετε πίνακα 3 στηλών και 3 γραµµών κάτω από την τελευταία
παράγραφο.
Συγχωνεύστε τα κελιά της πρώτης γραµµής του πίνακα
Εισάγετε περίγραµµα σελίδας
Εισάγετε σκίαση πίσω από τον τίτλο
Εισάγετε Wordart στο τέλος της σελίδας όπου θα αναγράφεται το
όνοµά σας
Χρωµατίστε κόκκινα τα γράµµατα της τελευταίας παραγράφου
Αλλάξτε τη γραµµατοσειρά του κειµένου Σε Times New Roman
Αντιγράψτε την πρώτη παράγραφο στο τέλος του κειµένου
Κάνετε ορθογραφικό έλεγχο.
Αποθηκεύστε το έγγραφο µε το όνοµα ΤΕΣΤ

