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Πεπίλητη 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία γηα ηελ απόθηεζε Μεηαπηπρηαθνύ 

Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο, κειέηεζα ηα κεηαδεδνκέλα ζε αξρεία ηνπ Microsoft Office 

X. Αξρηθά, έγηλε ν πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη 

παξνπζηάζηεθε ε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηελ εγθιεκαηνινγηθή έξεπλα. ηε ζπλέρεηα, 

αλαιύζεθαλ νη ηύπνη ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα ηεο ζνπίηαο ηνπ Microsoft 

Office θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απνθαιύπηνπλ θαη παξέρνληαη νδεγίεο 

πξόζβαζεο ζε απηά ή ζηηγκηόηππα από ηα ίδηα ηα πξνγξάκκαηα. Έπεηηα, αλαθέξεηαη 

εθηελώο ην ελζσκαησκέλν εξγαιείν πνπ παξέρεη ε Microsoft γηα ηελ αλάθηεζε 

θαζώο θαη αθαίξεζε κεηαδεδνκέλσλ κε παξαδείγκαηα θαη νδεγίεο. Αθνινύζσο, 

παξέζεζα κεξηθά από ηα δεκνθηιέζηεξα εκπνξηθά εξγαιεία πξνβνιήο θαη 

απνκάθξπλζεο κεηαδεδνκέλσλ θαη θάπνηα εξγαιεία κε άδεηα ειεύζεξεο ρξήζεο. 

Σέινο, κειέηεζα ηηο πεξηπηώζεηο αλάθηεζεο κεηαδεδνκέλσλ από δείγκαηα αξρείσλ 

ηνπ MS Word, παιαηνύ θαη λένπ ηύπνπ, κε ρξήζε εξγαιείσλ ειεύζεξεο ρξήζεο, θαη 

ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

 

 

Λέξειρ κλειδιά: μεηαδεδομένα, Microsoft Office, τηθιακά πειζηήπια, πποζηαζία 

αποππήηος  
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Abstract 

 

In the present thesis for the acquisition of a Master of Science Degree, Ι study the 

metadata in Microsoft Office X files. Initially, the meaning of metadata is defined and 

I present their usefulness in forensic analysis and privacy protection. Subsequently,   I 

analyze the types of metadata in programs of the Microsoft Office X suite and the 

kind of information they reveal, while access instructions to them or screenshots of 

the programs themselves are provided.  Microsoft's incorporated tool for the 

acquisition and removal of metadata is extensively discussed, providing examples and 

instructions.  In addition, I mention some of the most popular commercial tools for 

viewing and clearing metadata and some open-source or freeware tools. Finally, I 

study the cases of metadata extraction from MS Word new and old file-type samples, 

using open-source tools and then I compare the results. 

 

 

 

 

Keywords: metadata, Microsoft Office, digital forensics, privacy protection
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Δςσαπιζηίερ 

 
Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ «Σερλννηθνλνκηθή Γηνίθεζε & Αζθάιεηα Φεθηαθώλ 

πζηεκάησλ» ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθώλ πζηεκάησλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, 

ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θ. Υξήζηνπ Ξελάθε. Θα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θύξην Υξήζην Ξελάθε, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα 

αζρνιεζώ κε έλα ηόζν ελδηαθέξνλ αληηθείκελν θαζώο θαη γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα εθπόλεζεο.  

 

Δπηπιένλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Υξηζηόθνξν Νηαληνγηάλ – 

επηζηεκνληθό ζπλεξγάηε ηνπ θ. Ξελάθε - γηα ηελ ζπλεξγαζία, ηηο πνιύηηκεο 

ππνδείμεηο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο, 

Υαξαθίδα Αληώλε θαη Υξήζην Αιέμε, γηα ην σξαίν ηαμίδη ηεο γλώζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε σο ζπλνδνηπόξνη.  

 

Πάλσ από όια, έλα κεγάιν επραξηζηώ πεγαίλεη ζηε γπλαίθα κνπ ηέιια, γηα ην 

ππέξνρν δώξν πνπ έθεξε ζηε δσή καο αιιά θαη γηα ηε ζπλερή ζπκπαξάζηαζή θαη 

ππνζηήξημε πνπ κνπ δίλεη. 
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1 Διζαγυγή 
 

Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ απνζεθεύνπλ πιεξνθνξία (γλσζηή σο 

κεηαδεδνκέλα) ζηα αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ θαη λα 

δηαηεξνύλ έλα ηζηνξηθό ηνπ αξρείνπ, λα πξνσζνύλ ηε ζπλεξγαζία κέζα ζε έλα 

νξγαληζκό θαη λα δηαηεξνύλ όιε ηελ πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αξρείν ζε κηα 

θεληξηθή ηνπνζεζία. Πνιιή από απηή ηελ πιεξνθνξία απνζεθεύεηαη σο κέξνο ελόο 

ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ πξντόληνο ή σο ξύζκηζε ηδηόηεηαο γηα λα βνεζήζεη ζηελ 

ζπλεξγαζία. Παξόια απηά κεξηθέο θνξέο δεδνκέλα απνζεθεύνληαη ελ αγλνία ηνπ 

ρξήζηε ηνπ ηη δεδνκέλα θαη πνύ απνζεθεύνληαη. Αθόκα θαη θαηλνκεληθά αβιαβή 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ξπζκίζεηο ζε έλα πξντόλ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρνπλ ζηνηρεία γηα έλα άηνκν ή ηελ εηαηξία ηνπ ζε αδηάθξηηα βιέκκαηα. 

 

 

Η εξγαζία απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

Microsoft Office 2007 θαη 2010, θαζώο είλαη ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα απηή ηε 

ζηηγκή. Παξόια απηά, κπνξεί λα γίλεη αλαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ γλώζεσλ πνπ 

απνθνκίδεη ν ρξήζηεο θαη ζε παιαηόηεξεο ή λεόηεξεο εθδόζεηο, αθνύ ν ππξήλαο, ε 

λννηξνπία θαη ν ηξόπνο αλάιπζεο παξακέλεη παξεκθεξήο. 
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2 Μεηαδεδομένα  
 

Σα κεηαδεδνκέλα (Metadata) είλαη κηα δνκεκέλε πεξηγξαθή αληηθεηκέλσλ, πνπ 

πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο ρξήζηκεο γηα ην ρξήζηε θαζώο θαη γηα ην 

πξόγξακκα κε ην νπνίν έλα έγγξαθν δεκηνπξγήζεθε. Απιντθά, ηα κεηαδεδνκέλα 

είλαη δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ άιια δεδνκέλα.  

 

Έλα κνλαδηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ειεθηξνληθώλ εγγξαθώλ είλαη όηη 

πεξηιακβάλνπλ θξπκκέλα κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ, κεηαμύ άιισλ, εθηελή 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ελόο αξρείνπ, ηελ πηζαλή δηαγξαθή ή 

εθηύπσζή ηνπ ζην παξειζόλ, ηε δηαδξνκή όπνπ απνζεθεύεηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή ή 

δίθηπν, ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή, ηα άηνκα πνπ ην δεκηνύξγεζαλ ή επεμεξγάζηεθαλ 

θαη πξόζζεηεο ηδηόηεηεο ηνπ. 

 

Σα e-mails πεξηιακβάλνπλ κεηαδεδνκέλα πνπ ππνδεηθλύνπλ πιεξνθνξία ζρεηηθά 

κε ην βηβιίν δηεπζύλζεσλ ηνπ απνζηνιέα, ηελ εκεξνκελία πνπ ζηάιζεθε, 

παξαιήθζεθε, απαληήζεθε, πξνσζήζεθε, ζε πνηνλ ζηάιζεθαλ αληίγξαθα θαη ηελ 

παξνπζία ζπλεκκέλσλ. 

 

Σν ινγηζκηθό Adobe Acrobat δεκηνπξγεί ιεπηνκεξή πιεξνθνξία δηαδξνκήο 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ κπνξεί επίζεο λα παξέρεη εξεπλεηηθή πιεξνθνξία γηα αξρεία πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ή απνζεθεύνληαη ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα. 

 

Σα κεηαδεδνκέλα πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε έγγξαθα HTML επηηξέπνπλ κηα 

κεραλή αλαδήηεζεο λα θαηαινγνπνηήζεη ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνζειίδα, απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αλαδήηεζεο θαη πηζαλόλ ηελ 

επηζθεςηκόηεηα ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

Σα κεηαδεδνκέλα εθαξκνγήο (application metadata) δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα 

από ην ινγηζκηθό εθαξκνγήο θαη ελζσκαηώλνληαη ζε θάζε αξρείν πνπ δεκηνπξγείηαη 

ή πθίζηαηαη επεμεξγαζία από απηό ην ινγηζκηθό. Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ 

ειέγρνπλ πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο, εμππεξεηεηέο (servers) θαη ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο δεκηνπξγνύλ κεηαδεδνκέλα ζπζηήκαηνο (system metadata), ηα νπνία 

απνδίδνπλ πεδία πίλαθα θαηαρώξεζεο αξρείσλ (όλνκα αξρείνπ, δεκηνπξγία, κέγεζνο 

θαη ρξήζε) ζε όια ηα αξρεία πνπ απνζεθεύνληαη ζην ζύζηεκα ώζηε ην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα λα ηα ηαπηνπνηεί θαη εληνπίδεη γηα κειινληηθή ρξήζε. Σα κεηαδεδνκέλα 

ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη ζην κεηξών (registry) ζπζηήκαηνο ηνπ ππνινγηζηή ή server 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζπειάζεη θαη λα απνζεθεύζεη ην αξρείν. 

 

Σα κεηαδεδνκέλα απνθαινύληαη ην «ειεθηξνληθό ηζνδύλακν ηνπ DNA» θαη έρνπλ 

ηελ ηθαλόηεηα λα ξίμνπλ θσο ζηελ πξνέιεπζε, ζην πεξηερόκελν, ζηελ απζεληηθόηεηα 

θαη ζην δηακνηξαζκό ειεθηξνληθώλ ζηνηρείσλ. 

 

Αλ θαη είλαη πνιύ ρξήζηκα γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ πνιιώλ αλζξώπσλ, έλα 

πξόβιεκα είλαη όηη πνιινί ρξήζηεο δελ είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη γηα ην πνηα 

πιεξνθνξία απνζεθεύεηαη ζηα έγγξαθά ηνπο όηαλ ηα θνηλνπνηνύλ θαη ηα 

δηακνηξάδνληαη. Αλ δελ αθαηξεζνύλ ζηνρεπκέλα από ην ρξήζηε, ηα κεηαδεδνκέλα ζε 

έλα έγγξαθν ζα απνζεθεπηνύλ ηαπηόρξνλα κε θάζε θείκελν πνπ δεκηνπξγεί ν 

ρξήζηεο. Δπνκέλσο, απηόο ν ηύπνο δεδνκέλσλ κπνξεί λα απνθαιύςεη αθνύζηα 
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επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη λα ρξεζηκεύζεη ζηελ ςεθηαθή εμέηαζε 

ππνινγηζηώλ. 

 

Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ηαπηνπνίεζε αλζξσπίλσλ ή 

ζπζηεκηθώλ ελεξγεηώλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ έξεπλα θαη εμαθξίβσζε απάηεο, θαηάρξεζεο, ιαζώλ ή 

απνηπρηώλ ζπζηήκαηνο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ ζηνηρεηνζέηεζε θαηεγνξεηεξίσλ, ζηε 

ρξνλνιόγεζε θαη εθηίκεζε ηνπ εύξνπο γλώζεο, ή σο ηεθκήξην αζσόηεηαο, πνπ 

απνηεινύλ ππνζέζεηο εγθιεκαηηθώλ ή πνιηηηθώλ δηθαζηηθώλ αγσγώλ
1
. Σν δηθαζηηθό 

ζύζηεκα ζπλνιηθά αλαγλσξίδεη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηελ 

βησζηκόηεηα θαη απνδνρή ηνπο σο ζηνηρεία.  

 

Σα κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζε έγγξαθα κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή πεγή 

πιεξνθνξίαο γηα ηνπο εξεπλεηέο. Παξόια απηά ε εγθιεκαηνινγηθή αλάιπζε 

ππνινγηζηώλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ κπνξεί λα είλαη κηα εμαηξεηηθά 

δύζθνιε θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία.  

 

                                                 
1
 http://precisioncomputerinvestigations.wordpress.com/2010/04/14/how-computer-forensics-

solved-the-btk-killer-case/ 
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3 Μεηαδεδομένα ζηο Microsoft Office Υ 
 

Αξρεία κεηαδεδνκέλσλ εθαξκνγώλ θαη ζπζηήκαηνο δεκηνπξγνύληαη θαη 

ελεκεξώλνληαη γηα αξρεία MS Word, Excel θαη PowerPoint, θάζε θνξά πνπ έλα 

αξρείν δεκηνπξγείηαη, αλνίγεηαη, ή ρξεζηκνπνηείηαη  

 

Σα κεηαδεδνκέλα ελόο εγγξάθνπ, πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο θαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην έγγξαθν πνπ ηεξνύληαη/απνζεθεύνληαη απηόκαηα όπσο
2
:  

 ην όλνκα θαη ηα αξρηθά ηνπ αηόκνπ πνπ απνζήθεπζε ην έγγξαθν γηα ηειεπηαία 

θνξά, 

 ηα νλόκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ ζπγγξαθέσλ ηνπ εγγξάθνπ, 

 ηελ νλνκαζία ηεο εηαηξίαο ή ηνπ νξγαληζκνύ, 

 ην όλνκα ηνπ ππνινγηζηή, 

 ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ εγγξάθνπ, 

 ην όλνκα ηνπ εμππεξεηεηή δηθηύνπ ή ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ όπνπ απνζεθεύηεθε ην 

έγγξαθν, 

 αλαζεσξήζεηο ηνπ εγγξάθνπ, 

 εθδόζεηο ηνπ εγγξάθνπ (versions), 

 πιεξνθνξίεο ηνπ πξνηύπνπ (template), 

 εμαηνκηθεπκέλεο πξνβνιέο, 

 ζρόιηα, 

 πεξίιεςε, 

 κε-νξαηά ηκήκαηα ελζσκαησκέλσλ αληηθεηκέλσλ OLE 

 άιιεο ηδηόηεηεο ηνπ αξρείνπ 

 

Αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθέο δπλαηόηεηεο, ην έγγξαθν κπνξεί επίζεο λα 

πεξηιακβάλεη πξόζζεηα είδε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο (PII)
3
, όπσο:  

 

 θεθαιίδεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ,  

 πιεξνθνξίεο απνζηνιήο γηα αλαζεώξεζε,  

 δειηία δξνκνιόγεζεο (routing slips),  

 δηαδξνκέο εθηππσηή θαη 

 πιεξνθνξίεο δηαδξνκήο αξρείνπ γηα ηε δεκνζίεπζε ηζηνζειίδσλ. 

 

 Κεθαιίδεο, ππνζέιηδα θαη πδαηνγξαθήκαηα 

 

 

4 Office Open XML format 
 

Σν λέν format αξρείσλ εκθαλίζηεθε ζηε ζνπίηα εθαξκνγώλ Microsoft Office 

2007. Η πξνηππνπνίεζε είρε μεθηλήζεη ην 2006 από ηελ ECMA
4
 κέζσ ηεο ηερληθήο  

                                                 
2
 http://support.microsoft.com/kb/223396/en-us  

3
 http://office.microsoft.com/en-us/word-help/inspect-documents-for-hidden-data-and-personal-

information-HA010074435.aspx#BM1  
4
 http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-376.htm  

http://support.microsoft.com/kb/223396/en-us
http://office.microsoft.com/en-us/word-help/inspect-documents-for-hidden-data-and-personal-information-HA010074435.aspx#BM1
http://office.microsoft.com/en-us/word-help/inspect-documents-for-hidden-data-and-personal-information-HA010074435.aspx#BM1
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-376.htm
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επηηξνπήο 45 (TC45) ηελ νπνία απνηεινύζαλε εθπξόζσπνη ησλ Apple, Barclays 

Capital, BP, The British Library, Essilor, Intel, Microsoft, NextPage, Novell, Statoil, 

Toshiba, ε US Library of Congress
5
. 

 

Αθνινύζεζαλ ηξεηο αθόκα ηξνπνπνηήζεηο ην 2008, 2011 θαη ηειεπηαία ην 2012, ε 

νπνία, ηαπηίζηεθε ηερληθά κε ην πξόηππν ISO/IEC 29500
6
. 

 

Οη λέεο κνξθέο αξρείσλ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία ZIP γηα λα ζπκπηέδνπλ ηα 

αξρεία απηόκαηα. Υσξίο λα ρξεηάδεηαη άιιν ινγηζκηθό, ηα αξρεία ζπκπηέδνληαη θάζε 

θνξά πνπ ηα απνζεθεύεηε, δηαηεξώληαο έηζη ηα αξρεία ζε πνιύ κηθξόηεξν κέγεζνο 

από ό,ηη νη κνξθέο εγγξάθσλ ησλ πξνεγνύκελσλ εθδόζεσλ ηνπ Microsoft Office. 

 

Η κνξθή ησλ Open Office XML αξρείσλ είλαη αξζξσηή. Έηζη δηαθνξεηηθνί ηύπνη 

πιεξνθνξηώλ απνζεθεύνληαη αλεμάξηεηα. Κάζε έγγξαθν είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

έλα παθέην ZIP πνπ πεξηέρεη αξθεηά αξρεία, έλα γηα ην θπξίσο ζώκα ηνπ εγγξάθνπ, 

έλα γηα ηηο θεθαιίδεο θαη έλα γηα ηα ζρόιηα. Έηζη, αλ παξνπζηαζηεί θάπνην ζθάικα 

ζε έλα ζηνηρείν ηνπ εγγξάθνπ, ηα ππόινηπα ζηνηρεία δελ επεξεάδνληαη, γεγνλόο πνπ 

απινπνηεί πνιύ ηελ αλάθηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 

Η αιιαγή από ην format (.doc) ζην λέν (.docx) είρε σο επαθόινπζν ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ αλέιπαλ metadata ζηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο ηνπ MS-Office, λα κελ κπνξνύλ 

λα αλαιύζνπλ metadata βαζηζκέλα ζην OOXML πξόηππν. 

 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή αζρνιείηαη κε ηα κεηαδεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην λέν 

πξόηππν. 

 

Έλα αξρείν Office Open XML, απνηειείηαη από κηα ζεηξά ζρεηηδόκελσλ κεηαμύ ηνπο 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία απνζεθεύνληαη ζε παθέηα ZIP.  

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ κε ηα παθέηα, απνζεθεύνληαη σο 

αληηθείκελν κέζα ζην παθέην. 

 

4.1 Γιάπθυζη εγγπάθος OOXML 
 

Ο θάθεινο _rels πεξηέρεη έλα αξρείν πνπ νλνκάδεηαη .rels θαη ην νπνίν απνζεθεύεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζην παθέην 

ZIP. Μέζσ ηνπ αξρείνπ .rels ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Office system γλσξίδνπλ πνύ ζα 

βξνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ εγγξάθνπ όηαλ αλνίγνπλ έλα έγγξαθν.  

. 

Ο θύξηνο θάθεινο ηνπ εγγξάθνπ, (θάθεινο word), απνζεθεύεη ην θύξην πεξηερόκελν 

ηνπ εγγξάθνπ, ηπρόλ πνιπκέζα (όπσο θσηνγξαθίεο) πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζην 

έγγξαθν, θαζώο θαη δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ εγγξάθνπ, όπσο ξπζκίζεηο, θεθαιίδεο θαη 

ζέκαηα. Ο θύξηνο θάθεινο ηνπ εγγξάθνπ πεξηέρεη επίζεο ηνλ δηθό ηνπ θάθειν _rels, 

όπνπ νξίδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ θύξην 

θάθειν ηνπ εγγξάθνπ. 

 

                                                 
5
 http://www.ecma-international.org/memento/TC45.htm 

6
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg607163(v=office.14).aspx 
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Σν αξρείν [Content_Types].xml πεξηέρεη νξηζκνύο ησλ ηύπσλ πεξηερνκέλνπ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην παθέην ZIP, όπσο ην θύξην έγγξαθν, ην ζέκα ηνπ εγγξάθνπ θαη ηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ αξρείνπ. Απηό ην αξρείν απνζεθεύεη επίζεο νξηζκνύο ησλ επεθηάζεσλ 

ησλ αξρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην παθέην ZIP, όπσο ηηο κνξθέο αξρείσλ (γηα 

παξάδεηγκα, png ή jpeg) ησλ εηθόλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα έγγξαθν.  

 

 
 

4.2 Πλεονεκηήμαηα ηυν μοπθών Open XML 
 

Η κνξθή Open XML δηαζέηεη πιήζνο πιενλεθηεκάησλ
7
 — όρη κόλν γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο θαη ηηο ιύζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ, αιιά θαη γηα κεκνλσκέλα άηνκα ή 

εηαηξείεο θάζε κεγέζνπο: 

 

 πκπίεζε αξρείσλ    Σα αξρεία ζπκπηέδνληαη απηόκαηα θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα είλαη θαηά 75% κηθξόηεξα. Η κνξθή Open XML 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζπκπίεζεο zip γηα ηελ απνζήθεπζε εγγξάθσλ, 

πξνζθέξνληαο πηζαλή κείσζε ηνπ θόζηνπο, θαζώο κεηώλεηαη ν ρώξνο ζην 

δίζθν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ θαη ειαρηζηνπνηείηαη 

ην εύξνο δώλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνζηνιή αξρείσλ κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ζε δίθηπα ή ζην Internet. Όηαλ αλνίγεηε έλα αξρείν, ην αξρείν 

απνζπκπηέδεηαη απηόκαηα. Όηαλ απνζεθεύεηε έλα αξρείν, ην αξρείν 

ζπκπηέδεηαη θαη πάιη απηόκαηα. Γελ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθώλ 

πξνγξακκάησλ ζπκπίεζεο γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ησλ αξρείσλ ηνπ 

Office. 

 Βειηησκέλε αλάθηεζε θαηεζηξακκέλσλ αξρείσλ    Σα αξρεία δηαζέηνπλ 

αξζξσηή δνκή πνπ δηαηεξεί δηαθνξεηηθά ζηνηρεία δεδνκέλσλ ζην αξρείν 

μερσξηζηά. Απηό επηηξέπεη ην άλνηγκα ελόο αξρείνπ έζησ θαη εάλ έλα ζηνηρείν 

κέζα ζην αξρείν (π.ρ. έλα γξάθεκα ή έλαο πίλαθαο) έρεη θαηαζηξαθεί ή 

αιινησζεί. 

 Καιύηεξε πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη πεξηζζόηεξνο έιεγρνο 

ζρεηηθά κε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο    Μπνξείηε λα κνηξάδεζηε έγγξαθα κε 

αζθάιεηα, θαζώο ηα πξνζσπηθά θαη επηρεηξεκαηηθά δεδνκέλα, όπσο ην όλνκα 

ηνπ ζπληάθηε, ηα ζρόιηα, ε παξαθνινύζεζε αιιαγώλ θαη νη δηαδξνκέο 

αξρείσλ αλαγλσξίδνληαη εύθνια θαη αθαηξνύληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ 

εγγξάθνπ. 

                                                 
7
 http://office.microsoft.com/el-gr/powerpoint-help/HA010354237.aspx 
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 Καιύηεξε ελνπνίεζε θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα επηρεηξεκαηηθώλ δεδνκέλσλ    Η 

ρξήζε ηεο κνξθήο Open XML σο ην πιαίζην δηαιεηηνπξγηθόηεηαο γηα ην 

ζύλνιν ησλ πξντόλησλ ηνπ Office ζεκαίλεη όηη ηα έγγξαθα, ηα θύιια 

εξγαζίαο, νη παξνπζηάζεηο θαη νη θόξκεο κπνξνύλ λα απνζεθεπζνύλ ζε κνξθή 

αξρείνπ XML πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ειεύζεξα ν θαζέλαο, ρσξίο 

πξνβιήκαηα αδείαο. Σν Office ππνζηεξίδεη επίζεο πξνζαξκνζκέλεο δηαηάμεηο 

XML πνπ βειηηώλνπλ ηνπο ππάξρνληεο ηύπνπο εγγξάθσλ ηνπ Office. Απηό 

ζεκαίλεη όηη νη πειάηεο κπνξνύλ εύθνια λα δνπλ πιεξνθνξίεο ζηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα θαη λα ηηο επεμεξγαζηνύλ ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Office κε ηα νπνία 

είλαη εμνηθεησκέλνη. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζα ζην Office 

κπνξνύλ εύθνια λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από άιιεο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο. 

Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλνίμεηε θαη λα επεμεξγαζηείηε έλα αξρείν ηνπ 

Office είλαη έλα βνεζεηηθό πξόγξακκα ζπκπίεζεο ZIP θαη έλα πξόγξακκα 

επεμεξγαζίαο XML. 

 Δπθνιόηεξνο εληνπηζκόο ελόο εγγξάθνπ πνπ πεξηέρεη καθξνεληνιέο    Σα 

αξρεία πνπ απνζεθεύνληαη κε ην πξνεπηιεγκέλν επίζεκα "x" (όπσο .docx, 

.xlsx θαη .pptx) δελ κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ καθξνεληνιέο Visual Basic for 

Applications (VBA) θαη καθξνεληνιέο XML. Μόλν ηα αξρεία ησλ νπνίσλ ε 

επέθηαζε νλόκαηνο αξρείνπ ιήγεη ζε "m" (όπσο .docm, .xlsm θαη .pptm) 

κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ καθξνεληνιέο. 

 

4.3 Δπεκηάζειρ ονόμαηορ απσείος XML 
 

Από πξνεπηινγή, ηα έγγξαθα, ηα θύιια εξγαζίαο θαη νη παξνπζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγείηε ζην Office απνζεθεύνληαη ζε κνξθή XML κε επεθηάζεηο νλόκαηνο 

αξρείνπ πνπ πξνζζέηνπλ έλα "x" ή έλα "m" ζηηο επεθηάζεηο νλόκαηνο αξρείνπ πνπ 

γλσξίδεηε ήδε. Σν "x" ππνδειώλεη έλα αξρείν XML πνπ δελ δηαζέηεη καθξνεληνιέο 

θαη ην "m" ππνδειώλεη έλα αξρείν XML πνπ πεξηέρεη καθξνεληνιέο. Γηα παξάδεηγκα, 

όηαλ απνζεθεύεηε έλα έγγξαθν ζην Word, ην αξρείν ρξεζηκνπνηεί πιένλ ηελ 

επέθηαζε νλόκαηνο αξρείνπ .docx από πξνεπηινγή, αληί ηεο επέθηαζεο νλόκαηνο 

αξρείνπ .doc. 

 
Όηαλ απνζεθεύεηε έλα αξρείν σο πξόηππν, βιέπεηε ην ίδην είδνο αιιαγήο. Η 

επέθηαζε πξνηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζε πξνεγνύκελεο εθδόζεηο ππάξρεη θαη 

εδώ, αιιά ηώξα δηαζέηεη έλα "x" ή έλα "m" ζην ηέινο. Δάλ ην αξρείν πεξηέρεη θώδηθα 

ή καθξνεληνιέο, ζα πξέπεη λα ην απνζεθεύζεηε ρξεζηκνπνηώληαο ηε λέα κνξθή 

αξρείνπ XML κε δπλαηόηεηα καθξνεληνιώλ, ε νπνία πξνζζέηεη ζηελ επέθηαζε ηνπ 

αξρείνπ έλα "’m" γηα ηηο καθξνεληνιέο. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξαηίζεληαη όιεο νη πξνεπηιεγκέλεο επεθηάζεηο 

νλόκαηνο αξρείνπ ζην Word, ην Excel θαη ην PowerPoint. 

 

4.3.1 Word 

ΣΤΠΟ ΑΡΥΔΙΟΤ XML ΔΠΔΚΣΑΗ 

Έγγξαθν .docx 
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Έγγξαθν κε καθξνεληνιέο .docm 

Πξόηππν .dotx 

Πξόηππν κε καθξνεληνιέο .dotm 

4.3.2 Excel 

ΣΤΠΟ ΑΡΥΔΙΟΤ XML ΔΠΔΚΣΑΗ 

Βηβιίν εξγαζίαο .xlsx 

Βηβιίν εξγαζίαο κε καθξνεληνιέο .xlsm 

Πξόηππν .xltx 

Πξόηππν κε καθξνεληνιέο .xltm 

Γπαδηθό βηβιίν εξγαζίαο πνπ δελ είλαη ηνπ ηύπνπ XML .xlsb 

Πξόζζεην κε καθξνεληνιέο .xlam 

4.3.3 PowerPoint 

ΣΤΠΟ ΑΡΥΔΙΟΤ XML ΔΠΔΚΣΑΗ 

Παξνπζίαζε .pptx 

Παξνπζίαζε κε καθξνεληνιέο .pptm 

Πξόηππν .potx 

Πξόηππν κε καθξνεληνιέο .potm 

Πξόζζεην κε καθξνεληνιέο .ppam 

Δκθάληζε .ppsx 

Δκθάληζε κε καθξνεληνιέο .ppsm 

Γηαθάλεηα .sldx 

Γηαθάλεηα κε καθξνεληνιέο .sldm 

Θέκα ηνπ Office .thmx 

 

 



 17 

5 Δπγαλεία Δύπεζηρ, Ανάλςζηρ ή Αθαίπεζηρ Μεηαδεδομένυν 

5.1 Καηάπγηζη κπςθών δεδομένυν και πποζυπικών πληποθοπιών με 

επιθεώπηζη εγγπάθυν  
 

Ο Έιεγρνο εγγξάθνπ εκθαλίδεη δηαθνξεηηθά ζύλνια επηζεσξήζεσλ ζην Office 

Word 2007, Office Excel 2007, θαη ζην Office PowerPoint 2007 δίλνληαο ηε 

δπλαηόηεηα εύξεζεο θαη θαηάξγεζεο θξπθώλ δεδνκέλσλ θαη πξνζσπηθώλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλα θάζε έλα από απηά ηα πξνγξάκκαηα. 

 

 
Δικόνα 1 Έναπξη ηος ζηοισείος "Έλεγσορ Δγγπάθος" ζηο Office 2007 

 

Ο Έιεγρνο εγγξάθνπ βξίζθεη θαη θαηαξγεί θξπθά δεδνκέλα θαη πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο ζε έγγξαθα ηνπ Office πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα Office Word 2007, 

Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, θαη ζε πξνεγνύκελεο εθδόζεηο απηώλ 

ησλ πξνγξακκάησλ. 

 

  
Δικόνα 2 Έναπξη ηος ζηοισείος "Έλεγσορ Δγγπάθος" ζηο Office 2010 



 18 

 

ην παξάζπξν δηαιόγνπ επηζεώξεζε εγγξάθνπ, κπνξνύλ λα ελεξγνπνηεζνύλ ηα 

πιαίζηα ειέγρνπ θαη λα επηιερζνύλ νη ηύπνη θξπθνύ πεξηερνκέλνπ πξνο έιεγρν θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξνο θαηάξγεζε. 

 

 
Δικόνα 3 Πλαίζιο διαλόγος ηος Δλέγσος Δγγπάθος ζηο MS Word 2007 

 

Μπνξεί θαλείο λα απελεξγνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία Ειέγρνπ Εγγξάθνπ, 

πξαγκαηνπνηώληαο κηα ηνπηθή ξύζκηζε ζηνλ πξνζσπηθό ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. 

 

Καηάξγεζε θξπθώλ δεδνκέλσλ θαη πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ κε επηζεώξεζε 

εγγξάθσλ: 

Αλά πεδίν ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη αθνξά
8
: 

 

ΟΝΟΜΑ ΓΛΓΓΥΟΤ ΒΡΙΚΓΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΓΙ 

τόλια, 

αναθεφρήζεις και 

εκδόζεις 

 Σρόιηα 

 Σεκάδηα αλαζεώξεζεο από παξαθνινύζεζε αιιαγώλ 

 Πιεξνθνξίεο έθδνζεο εγγξάθνπ 

 Σρόιηα κειαληνύ 

Ιδιόηηηες εγγράθοσ 

και προζφπικές 

 Ιδηόηεηεο εγγξάθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πιεξνθνξηώλ από ηηο θαξηέιεο ύνουη, ηαηιζηικά 

                                                 
8
 http://office.microsoft.com/el-gr/word-help/HA010354329.aspx 
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πληροθορίες ζηοιτεία θαη Προζαρμογή ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ 

Ιδιόηηηες εγγράθοσ 

 Κεθαιίδεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

 Δειηία δξνκνιόγεζεο 

 Πιεξνθνξίεο απνζηνιήο γηα αλαζεώξεζε 

 Ιδηόηεηεο δηαθνκηζηή εγγξάθσλ 

 Πιεξνθνξίεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ 

 Πιεξνθνξίεο ηύπνπ πεξηερνκέλνπ 

 Πιεξνθνξίεο ζύλδεζεο δεδνκέλσλ γηα πεδία πνπ 

βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα (ε ηειεπηαία ηηκή κεηαηξέπεηαη 

ζε θείκελν) 

 Όλνκα ρξήζηε 

 Όλνκα πξνηύπνπ 

Κεθαλίδες, 

σποζέλιδα και 

σδαηογραθήμαηα 

 Πιεξνθνξίεο ζε θεθαιίδεο εγγξάθσλ 

 Πιεξνθνξίεο ζε ππνζέιηδα εγγξάθσλ 

 Υδαηνγξαθήκαηα 

Κρσθό κείμενο  Κείκελν κνξθνπνηεκέλν σο θξπθό (εθέ γξακκαηνζεηξάο 

πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην παξάζπξν δηαιόγνπ 

Γξακκαηνζεηξά) 

Δελ κπνξεί λα εληνπίζεη θείκελν ζην νπνίν έρεη 

εθαξκνζηεί απόθξπςε κε άιιεο κεζόδνπο (γηα 

παξάδεηγκα, ιεπθό θείκελν ζε ιεπθό θόλην). 

Δεδομένα 

προζαρμοζμένης 

XML 

 Δεδνκέλα πξνζαξκνζκέλεο XML πνπ κπνξνύλ λα 

απνζεθεπηνύλ ζε έλα έγγξαθν 

Αόραηο περιετόμενο  Αληηθείκελα πνπ δελ θαίλνληαη, επεηδή έρνπλ 

κνξθνπνηεζεί σο κε νξαηά.  

Δελ κπνξεί λα εληνπίζεη αληηθείκελα πνπ θαιύπηνληαη 

από άιια αληηθείκελα 

 

5.2 Καηάπγηζη κπςθών δεδομένυν και πποζυπικών πληποθοπιών με 

έλεγσο βιβλίυν επγαζίαρ
9
 

 

ΟΝΟΜΑ ΓΛΓΓΥΟΤ ΒΡΙΚΓΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΓΙ 

τόλια και 

επιζημειώζεις 

 Σρόιηα 

 Σρόιηα κε γξαθή 

Ιδιόηηηες εγγράθοσ  Ιδηόηεηεο εγγξάθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

                                                 
9
 http://office.microsoft.com/el-gr/excel-help/HA010354331.aspx?CTT=1 
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και Προζφπικές 

πληροθορίες 

πιεξνθνξηώλ από ηηο θαξηέιεο ύνουη,ηαηιζηικά 

ζηοιτεία θαη Προζαρμογή ηνπ παξαζύξνπ δηαιόγνπ 

Ιδιόηηηες εγγράθοσ 

 Θέζε εγγξάθνπ, 

 Κεθαιίδεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

 Δειηία δξνκνιόγεζεο 

 Πιεξνθνξίεο απνζηνιήο γηα αλαζεώξεζε 

 Ιδηόηεηεο δηαθνκηζηή εγγξάθσλ 

 Πιεξνθνξίεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ 

 Πιεξνθνξίεο ηύπνπ πεξηερνκέλνπ 

 Όλνκα ρξήζηε 

 Πιεξνθνξίεο δηαδξνκήο εθηππσηή 

 Σρόιηα ζελαξίνπ 

 Δηαδξνκή αξρείνπ γηα δεκνζίεπζε ηζηνζειίδσλ 

 Σρόιηα γηα θαζνξηζκέλα νλόκαηα θαη νλόκαηα πηλάθσλ 

 Αλελεξγέο ζπλδέζεηο κε εμσηεξηθά δεδνκέλα 

Κεθαλίδες και 

σποζέλιδα 

 Πιεξνθνξίεο ζε θεθαιίδεο θύιισλ εξγαζίαο 

 Πιεξνθνξίεο ζε ππνζέιηδα θύιισλ εξγαζίαο 

Κρσθές γραμμές και 

ζηήλες 

 Κξπθέο γξακκέο 

 Κξπθέο ζηήιεο πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα 

 Αλ ζην βηβιίν εξγαζίαο ππάξρνπλ θξπθέο ζηήιεο πνπ δελ 

πεξηέρνπλ δεδνκέλα θαη βξίζθνληαη κεηαμύ ζηειώλ νη 

νπνίεο πεξηέρνπλ δεδνκέλα, νη θελέο απηέο θξπθέο ζηήιεο 

ζα εληνπίδνληαη θαη ζα θαηαξγνύληαη. 

 Αλ νη θξπθέο γξακκέο ή ζηήιεο ζην βηβιίν εξγαζίαο ζαο 

πεξηέρνπλ δεδνκέλα, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ ή ησλ ηύπσλ ζην βηβιίν 

εξγαζίαο θαηαξγώληαο ηηο. Αλ δελ γλσξίδεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο θξπθέο γξακκέο ή 

ζηήιεο, θιείζηε ηνλ Έιεγρν εγγξάθνπ, θαηαξγήζηε ηελ 

απόθξπςε ησλ θξπθώλ γξακκώλ ή ζηειώλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαζεσξήζηε ηα πεξηερόκελά ηνπο. 

 Απηόο ν Έιεγρνο δελ εληνπίδεη ζρήκαηα, γξαθήκαηα, 

ζηνηρεία ειέγρνπ, αληηθείκελα θαη ζηνηρεία ειέγρνπ 

Microsoft ActiveX, εηθόλεο ή γξαθηθά SmartArt ηα νπνία 

ελδέρεηαη λα βξίζθνληαη ζε θξπθέο ζηήιεο. 

Κρσθά θύλλα 

εργαζίας 

 Κξπθά θύιια εξγαζίαο 

Αλ ηα θξπθά θύιια εξγαζίαο ζην βηβιίν εξγαζίαο ζαο 
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πεξηέρνπλ δεδνκέλα, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ ή ησλ ηύπσλ ζην βηβιίν 

εξγαζίαο ζαο θαηαξγώληαο ηα. Αλ δελ γλσξίδεηε πνηεο 

πιεξνθνξίεο πεξηέρνληαη ζηα θξπθά θύιια εξγαζίαο, 

θιείζηε ηνλ Έιεγρν εγγξάθσλ, θαηαξγήζηε ηελ 

απόθξπςε ησλ θξπθώλ θύιισλ εξγαζίαο θαη θαηόπηλ 

αλαζεσξήζηε ηα πεξηερόκελά ηνπο. 

Προζαρμοζμένα 

δεδομένα XML 

 Πξνζαξκνζκέλα δεδνκέλα XML πνπ κπνξεί λα είλαη 

απνζεθεπκέλα ζε έλα βηβιίν εξγαζίαο 

Αόραηο περιετόμενο  Αληηθείκελα πνπ δελ θαίλνληαη επεηδή έρνπλ 

κνξθνπνηεζεί σο αόξαηα 

Ο έιεγρνο απηόο δελ εληνπίδεη αληηθείκελα πνπ 

θαιύπηνληαη από άιια αληηθείκελα. 

 

5.3 Καηάπγηζη κπςθών δεδομένυν και πποζυπικών πληποθοπιών με 

έλεγσο παποςζιάζευν
10

 
 

ΟΝΟΜΑ 

ΓΠΙΘΓΩΡΗΗ 

ΒΡΙΚΓΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΓΓΙ 

τόλια και 

επιζημειώζεις 

 Σρόιηα 

 Σρόιηα κε κειάλη 

Ιδιόηηηες εγγράθοσ 

και προζφπικές 

πληροθορίες 

 Ιδηόηεηεο εγγξάθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

πιεξνθνξηώλ από ηηο θαξηέιεούνουη, ηαηιζηικά 

ζηοιτεία θαη Προζαρμογή ηνπ παξαζύξνπ 

δηαιόγνπΙδιόηηηες εγγράθοσ 

 Κεθαιίδεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

 Δειηία δξνκνιόγεζεο 

 Πιεξνθνξίεο απνζηνιήο γηα αλαζεώξεζε 

 Ιδηόηεηεο δηαθνκηζηή εγγξάθσλ 

 Πιεξνθνξίεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ 

 Πιεξνθνξίεο ηύπνπ πεξηερνκέλνπ 

 Δηαδξνκή αξρείνπ γηα δεκνζίεπζε ηζηνζειίδσλ 

Αόραηο περιετόμενο 

ενηός διαθάνειας 

 Αληηθείκελα πνπ δελ θαίλνληαη επεηδή έρνπλ 

κνξθνπνηεζεί σο κε-νξαηά 

Η Επηζεώξεζε δελ εληνπίδεη αληηθείκελα πνπ 

                                                 
10

 http://office.microsoft.com/el-gr/powerpoint-help/HA010354330.aspx?CTT=1 
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θαιύπηνληαη από άιια αληηθείκελα. 

Περιετόμενο εκηός 

διαθάνειας 

 Πεξηερόκελν ή αληηθείκελα πνπ δελ θαίλνληαη ακέζσο 

ζε κηα παξνπζίαζε επεηδή βξίζθνληαη έμσ από ηελ 

πεξηνρή ηεο δηαθάλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμήο: 

 Εηθόλεο clip art 

 Πιαίζηα θεηκέλνπ 

 Γξαθηθά 

 Πίλαθεο 

Η δπλαηόηεηα Επηζεώξεζε εγγξάθνπ δελ εληνπίδεη ή 

θαηαξγεί αληηθείκελα κε εθέ θίλεζεο πνπ βξίζθνληαη 

εθηόο δηαθάλεηαο. 

ημειώζεις 

παροσζίαζης 

 Κείκελν πνπ πξνζηέζεθε ζηελ ελόηεηα "Σεκεηώζεηο" 

κηαο παξνπζίαζεο 

Η δπλαηόηεηα "Επηζεώξεζε εγγξάθνπ" δελ είλαη 

δπλαηόλ λα θαηαξγήζεη εηθόλεο πνπ πξνζηίζεληαη ζηελ 

ελόηεηα "Σεκεηώζεηο" κηαο παξνπζίαζεο. 

Δεδομένα 

προζαρμοζμένης 

XML 

 Δεδνκέλα πξνζαξκνζκέλεο XML πνπ κπνξνύλ λα 

απνζεθεπηνύλ ζε κηα παξνπζίαζε 

 

5.4 Δπιζκόπηζη βαζικών Ιδιοηήηυν Δλέγσος Δγγπάθος 
 

Οη βαζηθέο ηδηόηεηεο Διέγρνπ Δγγξάθνπ καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην έγγξαθν 

πνπ έρνπκε αλνίμεη. Από απηέο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο: 

 Σίηινο 

 Δηηθέηεο 

 ρόιηα 

 πληάθηεο (κπνξεί λα πξνζηεζεί πληάθηεο) 
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Δικόνα 4 Πποβολή ηυν Βαζικών Ιδιοηήηυν Δλέγσος Δγγπάθος  

 

 

Οη βαζηθέο ηδηόηεηεο κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκεο θαη κέζα ζην θπξίσο έγγξαθν κε ηε 

κνξθή γξακκήο εξγαιείσλ: 

 

  
Δικόνα 5 Πποβολή Βαζικών Ιδιοηήηυν Δλέγσος Δγγπάθος 

 

5.5 Σι δεν ανισνεύει ο Έλεγσορ εγγπάθος; 
 

5.5.1 Κπςθό ή Αόπαηο Πεπιεσόμενο 

 

Σν Excel, ην PowerPoint θαη ην Word έρνπλ ιεηηνπξγίεο ηνπ Διέγρνπ Δγγξάθνπ 

πνπ αθαηξνύλ νξηζκέλνπο ηύπνπο θξπθώλ ή αόξαησλ δεδνκέλσλ. Σν Excel έρεη ηξεηο 

ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αθαίξεζε αόξαησλ αληηθεηκέλσλ, θξπθώλ ζηειώλ, θξπθώλ 
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γξακκώλ θαη θξπθώλ θύιισλ εξγαζίαο. Σν PowerPoint έρεη κηα αθόκε ιεηηνπξγία 

γηα ηελ αθαίξεζε αόξαηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ δηαθάλεηα, ελώ ην Word έρεη κηα 

ιεηηνπξγία γηα ηελ αθαίξεζε θξπθνύ θεηκέλνπ.  

 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ Διέγρνπ Δγγξάθνπ γηα θξπθό θαη αόξαην πεξηερόκελν δελ 

απνκαθξύλνπλ θαλέλα πεξηερόκελν, εθηόο αλ απηό έρεη κνξθνπνηεζεί δηαθξηηά σο 

θξπθό ή αόξαην.  

 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ ηνπνζεηεζεί άζπξν θείκελν ζε άζπξν θόλην, ην θείκελν 

θξύβεηαη απνηειεζκαηηθά, όκσο ν Έιεγρνο Δγγξάθνπ ζεσξεί όηη απηό έγηλε 

εζειεκέλα θαη δελ ην αθαηξεί. Σν ίδην ζπκβαίλεη εάλ δεκηνπξγεζεί έλα κπιε ζρήκα 

ζε κπιε θόλην ή αλ έλα ζρήκα έρεη θαιπθζεί από έλα άιιν ή αλ έλα ζρήκα δελ έρεη 

γέκηζκα νύηε πεξίγξακκα, παξόιν πνπ δελ είλαη νξαηά. 

 

Δπίζεο, κπνξεί θαλείο λα θξύςεη δεδνκέλα ζην Excel ηνπνζεηώληαο ηα ζε κηα 

καθξηλή ζηήιε ή γξακκή, όπσο ε γξακκή 10.000 ή ε ζηήιε 1.000.000.  Έηζη 

θξύβνληαη απνηειεζκαηηθά ηα δεδνκέλα θαζώο είλαη εθηόο νζόλεο ή πνιύ καθξπά 

από ηελ ηππηθή πεξηνρή πξνβνιήο ελόο θύιινπ εξγαζίαο. Όκσο ν Έιεγρνο Δγγξάθνπ 

ηα βιέπεη θαη ηα ζεσξεί θαλνληθά δεδνκέλα θαη δελ ηα αθαηξεί. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα 

ζρήκαηα ή SmartArt πνπ κεηαθηλείηαη πέξα από ηελ νξαηή πεξηνρή πξνβνιήο. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην PowerPoint, αληίζεηα κε ην Excel θαη ην Word, έρεη κηα 

ιεηηνπξγία Διεγθηή Δγγξάθνπ πνπ αθαηξεί πεξηερόκελν πνπ βξίζθεηαη εθηόο νζόλεο, 

αθόκε θη αλ απηό έρεη ζεκαλζεί σο θξπθό ή αόξαην. 

 

5.5.2 Γεδομένα Πποζυπινήρ Αποθήκεςζηρ 

 

Αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ελόο πξνγξάκκαηνο βαζίδνληαη ζηελ πξνζσξηλή 

απνζήθεπζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ επίδνζε. Απηό κπνξεί λα είλαη 

πξόβιεκα εάλ απηά ηα δεδνκέλα πεξηέρνπλ κεηαδεδνκέλα θαζώο o Έιεγρνο 

εγγξάθνπ δελ ηα αθαηξεί από ηα αξρεία. 

 

Οη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο είλαη έλα παξάδεηγκα όπνπ o Έιεγρνο Δγγξάθνπ δελ 

απνκαθξύλεη πξνζσξηλώο απνζεθεπκέλα δεδνκέλα. Όηαλ δεκηνπξγεί θαλείο έλαλ 

πγθεληξσηηθό Πίλαθα ζε έλα λέν θύιιν εξγαζίαο, ην Excel απνζεθεύεη πξνζσξηλά 

ηα δεδνκέλα πνπ επηιέγνληαη. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο απηά ηα δεδνκέλα κπνξεί λα 

παξακείλνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο αθόκε θη αλ ν πίλαθαο δηαγξαθεί. Πξνθεηκέλνπ λα 

αθαηξεζνύλ πξέπεη λα από-επηιερζεί ην πιαίζην "Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 

πξνέιεπζεο κε ην αξρείν" πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξηέια "Γεδνκέλα" ζηηο "Δπηινγέο 

πγθεληξσηηθνύ Πίλαθα".  

 

Η ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηαμηλόκεζεο θαη θίιηξνπ κπνξεί επίζεο λα 

δεκηνπξγήζεη πξνζσξηλώο απνζεθεπκέλα δεδνκέλα. Γεληθά, απηό δελ είλαη 

πξόβιεκα θαζώο ηα δεδνκέλα απηά πξνέξρνληαη από νξαηά δεδνκέλα ηνπ θύιινπ 

εξγαζίαο, αιιά είλαη πηζαλό λα κελ ππάξρνπλ πιένλ ζην θύιιν εξγαζίαο. Πξνθαλώο, 

o Έιεγρνο Δγγξάθνπ δελ αθαηξεί ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

από έλα θύιιν εξγαζίαο. 
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Σα ελζσκαησκέλα αληηθείκελα (embedded objects) κπνξνύλ λα είλαη επίζεο πεγή 

δεδνκέλσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ αληηγξαθεί έλα 

δηάγξακκα από ην Excel θαη ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνεπηιεγκέλε επηινγή επηθόιιεζεο 

γηα λα επηθνιιεζεί ζε κηα δηαθάλεηα ηνπ PowerPoint, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

επηθνιινύληαη θαη ηα ππνθείκελα δεδνκέλα από ηα νπνία πξνέξρεηαη ην δηάγξακκα. 

Αλ θαη ην δηάγξακκα είλαη νξαηό, ηα ζρεηηδόκελα δεδνκέλα δελ είλαη νξαηά, αιιά 

είλαη πξνζσξηλώο απνζεθεπκέλα. Η αθαίξεζε ή δηαγξαθή ηνπ δηαγξάκκαηνο δελ 

αθαηξεί απαξαίηεηα ηα δεδνκέλα απηά θαη o Έιεγρνο Δγγξάθνπ δελ ηα απνκαθξύλεη. 

Γεληθά, o Έιεγρνο δελ αθαηξεί δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ελζσκαησκέλα 

αληηθείκελα. Πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ επηθόιιεζε λα κελ ζπκπεξηιεθζνύλ ζρεηηθά 

δεδνκέλα κε ην αληηθείκελν, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε επηινγή Δπηθόιιεζε σο 

Δηθόλα. 

 

5.5.3 Δξυηεπικέρ ζςνδέζειρ 

 

Οη ζπλδέζεηο βάζεο δεδνκέλσλ θαη εθηππσηή είλαη δύν ζπλήζεηο ηύπνη 

εμσηεξηθώλ ζπλδέζεσλ πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ κεηαδεδνκέλα ζε έλα αξρείν 

ρσξίο λα ην γλσξίδεη θαλείο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο o Έιεγρνο Δγγξάθνπ δελ 

κπνξεί λα αθαηξέζεη απηήλ ηελ πιεξνθνξία από ην αξρείν. 

 

Οη ζπλδέζεηο δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθεο, επεηδή ζπλήζσο 

πξέπεη λα παξέρεηαη ηδησηηθή πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε ζύλδεζε, 

όπσο ην όλνκα ρξήζηε, ν θσδηθόο πξόζβαζεο, ε δηαδξνκή σο ηε βάζε, ην όλνκα ηεο 

βάζεο θαη ην όλνκα ηνπ κεραλήκαηνο από ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ε ζύλδεζε. Απηή ε 

ηδησηηθή πιεξνθνξία δεκηνπξγεί ηε ζπκβνινζεηξά ηεο ζύλδεζεο ε νπνία 

απνζεθεύεηαη ζην αξρείν Excel. Παξόια απηά δηαγξάθεηαη εάλ δηαγξαθεί ε ζύλδεζε. 

Δπίζεο, νη ηδηόηεηεο ζύλδεζεο κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ ώζηε νη θσδηθνί 

πξόζβαζεο λα κελ απνζεθεύνληαη κε ηελ πιεξνθνξία ζύλδεζεο, θάηη πνπ 

ζπζηήλεηαη σο θαιή πξαθηηθή. 

 

 

Η πιεξνθνξία εθηππσηή είλαη επίζεο πεξίπινθε επεηδή νη εθαξκνγέο ηνπ Office 

πεξλνύλ πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηνλ εθηππσηή ζηνπο νδεγνύο εθηππσηώλ θαη ην 

θάλνπλ απηό ελζσκαηώλνληαο ηελ πιεξνθνξία ζην έγγξαθν, θύιιν εξγαζίαο ή 

αξρείν παξνπζίαζεο. Απηή ε πιεξνθνξία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε δηαδξνκή σο 

ηνλ εθηππσηή θαη ην όλνκα εθηππσηή. Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη όλνκα ρξήζηε 

θαη θσδηθό πξόζβαζεο εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη ιεηηνπξγίεο αζθαινύο εθηύπσζεο. Ο 

Έιεγρνο Δγγξάθνπ κπνξεί λα αθαηξέζεη ην όλνκα ηνπ εθηππσηή θαη ηελ πιεξνθνξία 

δηαδξνκήο από έλα αξρείν, αιιά δελ κπνξεί λα αθαηξέζεη όιε ηελ πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν εθηππσηή, θαζώο νη νδεγνί εθηππσηή ζπλήζσο δελ 

παξέρνπλ αξθεηά ιεπηνκεξή πιεξνθνξία ώζηε λα απνθαζίζεη o  Έιεγρνο ηη ηύπνπ 

κεηαδεδνκέλα είλαη ελζσκαησκέλα ζε έλα αξρείν. 

 

5.5.4 Πποζηαηεςμένα και πεπιοπιζμένα απσεία 

 

Ο Έιεγρνο Δγγξάθνπ δελ αθαηξεί κεηαδεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζε έλα 

πξνζηαηεπκέλν ή πεξηνξηζκέλν αξρείν, όπσο έλα αξρείν πνπ έρεη πεξηνξηζκνύο 

επεμεξγαζίαο, είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ή πξνζηαηεύεηαη από πεξηνξηζκέλεο 
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άδεηεο, αθνύ δελ κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζην αξρείν. Καηά θαλόλα πξέπεη λα ηξέμεη 

θαλείο ηνλ Έιεγρν πξηλ πεξηνξίζεη ή πξνζηαηεύζεη έλα αξρείν. 

 

Δπηπξνζζέησο, o Έιεγρνο Δγγξάθνπ δελ αθαηξεί ζρόιηα πνπ πξνζηίζεληαη από έλα 

ρξήζηε όηαλ εθαξκόδεη κηα ςεθηαθή ππνγξαθή ζε έλα έγγξαθν. Από ηε ζηηγκή πνπ 

δελ ππάξρεη έιεγρνο ζην ηη κπνξεί λα πεη ζε ζρόιην θάπνηνο πνπ ππνγξάθεη ςεθηαθά, 

κπνξεί λα πεξηέρνληαη εθεί κεηαδεδνκέλα πνπ λα κελ είλαη επηζπκεηή ε απνθάιπςή 

ηνπο. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ εηζάγεηαη κηα γξακκή ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπ Microsoft 

Office θαη ηζεθάξεηαη ην πιαίζην "Να επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ζρνιίσλ από ηνλ 

ππνγξάθνληα" ζην παξάζπξν δηαιόγνπ "Τπνγξαθή". Απηή ε επηινγή επηηξέπεη έλαλ 

ππνγξάθνληα λα δεκηνπξγήζεη έλα ζρόιην όηαλ πξνζζέηεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζε έλα 

έγγξαθν. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα δεη ην ζρόιην θνηηώληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

ππνγξαθήο. Δπεηδή όκσο ην έγγξαθν έρεη ππνγξαθεί ςεθηαθά θαη δελ κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί, δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί  ην ζρόιην από ηνλ Έιεγρν.  

 

Δπίζεο, ε Microsoft δελ ππνζηεξίδεη ηελ αθαίξεζε κεηαδεδνκέλσλ γηα δεδνκέλα 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε Γηαρείξηζε Γηθαησκάησλ Πιεξνθνξηώλ (IRM)
11

. Η εθηέιεζε 

ηνπ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξνηνύ εθαξκνζηεί ε IRM.  

 

 

5.5.5 VBA και ActiveX 

 

Ο Έιεγρνο Δγγξάθνπ δελ αθαηξεί θώδηθα ή ζρόιηα από ιεηηνπξγίεο Visual Basic 

γηα Δθαξκνγέο (VBA) νύηε δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε έιεγρν ActiveX. Καη ζηηο 

δπν πεξηπηώζεηο είλαη αδύλαην γηα λα ηνλ Έιεγρν λα θαζνξίζεη εάλ αθαηξεί θξίζηκα 

δεδνκέλα θαη επνκέλσο ηα αθήλεη σο έρνπλ. 

 

5.5.6 Άλλερ πηγέρ μεηαδεδομένυν 

 

Κάπνηα ζηνηρεία ζπλεξγαζίαο ή ξνήο εξγαζίαο ελζσκαηώλνπλ κηα δηεύζπλζε e-

mail ζε έλα αξρείν σο κεηαδεδνκέλα. Ο Έιεγρνο Δγγξάθνπ ζπλήζσο αθαηξεί ηηο 

δηεπζύλζεηο απηνύ ηνπ ηύπνπ, εθηόο αλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζηνηρείν απνζηνιή-πξνο-

αλαζεώξεζε γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηεύζπλζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε o Έιεγρνο 

δελ αθαηξεί ηε δηεύζπλζε επεηδή ππνζέηεη όηη θάπνηνο ζα ζειήζεη λα ζηείιεη ην 

έγγξαθν πίζσ κεηά ηελ αλαζεώξεζε. Να ιεθζεί ππόςε όηη ν Έιεγρνο δελ αθαηξεί 

δηεπζύλζεηο e-mail πνπ έρνπλ πξνζηεζεί ζην πεξηερόκελν ελόο εγγξάθνπ, θύιινπ 

εξγαζίαο ή παξνπζίαζεο. 

 

Δπίζεο, ν Έιεγρνο Δγγξάθνπ δελ αθαηξεί ππεξζπλδέζκνπο (hyperlinks), εθηόο θη 

αλ πεξηέρνληαη ζε θάπνηνπ ηύπνπ κεηαδεδνκέλα πνπ o Έιεγρνο αθαηξεί, όπσο κηα 

θεθαιίδα ή έλα πδαηνγξάθεκα.  

 

Σα νλόκαηα αξρείσλ, νη δηαδξνκέο αξρείσλ, ηα νλόκαηα ησλ πξνηύπσλ θαη νη 

δηαδξνκέο ησλ πξνηύπσλ κπνξεί λα πεξηέρνπλ κεηαδεδνκέλα. Δλ γέλεη, ν Έιεγρνο 

Δγγξάθνπ δελ αθαηξεί θαλέλα από απηά από έλα αξρείν, θαζώο είλαη απαξαίηεηα. 

                                                 
11

 Η IRM (γλσζηή θη σο e-DRM) είλαη ππνζύλνιν ησλ ηερλνινγηώλ Γηαρείξηζεο Φεθηαθώλ 

Γηθαησκάησλ (DRM), νη νπνίεο πξνζηαηεύνπλ επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο από κε εγθεθξηκέλε 

πξόζβαζε. [http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management] 
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Έλαο θαιόο θαλόλαο είλαη λα επηιέγεη θαλείο νλόκαηα πξνηύπσλ θαη αξρείσλ πνπ λα 

είλαη γεληθά θαη λα κε ρξεζηκνπνηεί ζπκβάζεηο πνπ λα πεξηέρνπλ πξνζσπηθέο ή 

ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Οη θώδηθεο πεδίσλ ζε έγγξαθα ηνπ Word κπνξεί λα είλαη επίζεο πεγή 

πιεξνθνξηώλ, επεηδή ν Έιεγρνο αθαηξεί ην πεξηερόκελν απηώλ αιιά δελ αθαηξεί ηνλ 

θώδηθα θαζεαπηό. Γηα παξάδεηγκα αλ πξνζηεζεί ν θώδηθαο πεδίνπ ζπγγξαθέα ζε έλα 

έγγξαθν, ν Έιεγρνο ζα αθαηξέζεη ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα από ηνλ θώδηθα, αιιά ζα 

θξαηήζεη ηνλ θώδηθα πεδίνπ ζπγγξαθέα ζην έγγξαθν. 

 

Κάπνηα άιια πξάγκαηα πνπ ν Έιεγρνο Δγγξάθνπ δελ επηζεσξεί είλαη ηα: 

SmartArt, WordArt,  ζρήκαηα θαη γξήγνξα ηκήκαηα (quick parts). Ο Έιεγρνο ζεσξεί 

πσο απηά είλαη κέξνο ηνπ επηζπκεηνύ πεξηερνκέλνπ θαη δελ ηα αθαηξεί, νύηε ηηο 

εηηθέηεο νύηε ην θείκελν πνπ πξνζηίζεηαη ζε απηά. 

 

Σέινο, ν Έιεγρνο Δγγξάθνπ δελ αθαηξεί πξνζαξκνζκέλν θείκελν πξνηξνπήο 

(prompt text) από παξνπζηάζεηο PowerPoint. Μπνξεί θαλείο λα πξνζζέζεη 

πξνζαξκνζκέλν θείκελν πξνηξνπήο ζε έλα ππόδεηγκα δηαθαλεηώλ, αληηθαζηζηώληαο 

ην θείκελν πνπ βιέπνπλ νη ρξήζηεο όηαλ δεκηνπξγνύλ λέεο δηαθάλεηεο. Θα πξέπεη 

θαλείο λα ηα αληηθαζηζηά ή λα ηα αθαηξεί εάλ είλαη πξνζαξκνζκέλα θαη πεξηέρνπλ 

πξνζσπηθέο ή απόξξεηεο πιεξνθνξίεο, αιιηώο ζα κπνξεί λα ηηο δεη ν θαζέλαο πνπ 

αλνίγεη ηελ παξνπζίαζε θαη θνηηάδεη ην ππόδεηγκα. 

5.6 Δπιζκόπηζη ζύνθεηυν Ιδιοηήηυν Δλέγσος Δγγπάθος  
 

ηελ παξαθάησ εηθόλα βιέπνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη ε θαξηέια 

"ύλνςε" ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, θάπνηεο από ηηο νπνίεο ππήξραλ θαη ζηηο 

βαζηθέο ηδηόηεηεο πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο: 

 Σίηινο 

 Θέκα (θελό) 

 πληάθηεο 

 Γηεπζπληήο (θελό) 

 Δηαηξία 

 Καηεγνξία (θελό) 

 Λέμεηο-θιεηδηά (θελό) 

 ρόιηα (θελό) 

 Βάζε ππεξζύλδεζεο (θελό) 

 Πξόηππν 

 Πιαίζην επηινγήο απνζήθεπζεο κηθξνγξαθηώλ γηα όια ηα έγγξαθα ηνπ 

Word (κε επηιεγκέλν)  
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Δικόνα 6 Πποβολή ηυν Πληποθοπιών ύνοτηρ ηος Δγγπάθος 

 

ηε ζπλέρεηα πξνβάινπκε ηα πεξηερόκελα ηηο θαξηέιαο "ηαηηζηηθά ηνηρεία", ηα 

νπνία απνηεινύλ πιεξνθνξίεο ηνπ εγγξάθνπ πνπ δελ κπνξνύκε λα ηξνπνπνηήζνπκε 

εδώ: 

 

 Ηκεξνκελία Γεκηνπξγίαο 

 Ηκεξνκελία Σξνπνπνίεζεο 

 Ηκεξνκελία Πξνζπέιαζεο 

 Ηκεξνκελία Δθηύπσζεο 

 Όλνκα ηνπ αηόκνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηειεπηαία απνζήθεπζε 

 Αξηζκόο αλαζεσξήζεσλ 

 πλνιηθόο ρξόλνο επεμεξγαζίαο 

 

Καζώο θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία: 

 

 Αξηζκόο ζειίδσλ 

 Αξηζκόο παξαγξάθσλ 

 Αξηζκόο γξακκώλ 

 Αξηζκόο ιέμεσλ 

 Αξηζκόο ραξαθηήξσλ 
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 Αξηζκόο ραξαθηήξσλ (καδί κε ηα δηαζηήκαηα) 

Δικόνα 7 Πποβολή Πληποθοπιών ηαηιζηικών ηοισείυν ηος Δγγπάθος 

 

5.7 Μικπογπαθίερ  
 

Έλα αθόκε πξνλόκην ησλ λέσλ εγγξάθσλ Office είλαη νη κηθξνγξαθίεο 

(Thumbnails). Γελ είλαη νη εηθόλεο πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζηα αξρεία θεηκέλνπ, 

αιιά ζπλήζσο έλα ζηηγκηόηππν ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ εγγξάθνπ. Απνζεθεύεηαη σο 

κηα εηθόλα ζηνλ ππνινγηζηή ζε κνξθή .jpg. Παξόια απηά, ηα Word 2007 θαη Excel 

2007 δελ ηηο απνζεθεύνπλ από πξνεπηινγή. ηελ εγθιεκαηνινγία έρνπλ ζεκαζία 

θαζώο ε κηθξνγξαθία ζα πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ην έγγξαθν, επνκέλσο αλ δελ 

ηαηξηάδνπλ, είλαη έλδεημε όηη ην έγγξαθν ηξνπνπνηήζεθε.  

 

 
Δηθόλα 8 Υεηξνθίλεηε Δπηινγή ηεο Απνζήθεπζεο Μηθξνγξαθίαο 
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Δηθόλα 9 Η Μηθξνγξαθία ελόο αξρείνπ .docx 

 

Βέβαηα, αλεμαξηήησο αιιαγώλ ην έγγξαθν θξαηά ηα κνλαδηθά αλαγλσξηζηηθά, ηα 

νπνία είλαη θαη αλεμάξηεηα ηνπ κεραλήκαηνο. 

5.8 Υπονοζθπαγίδερ  
 

Έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό γηα εμέηαζε θαηά ηελ αλάιπζε εγγξάθσλ Office Υ 

είλαη νη ρξνλνζθξαγίδεο (time-stamps). Δθηόο από ηηο ρξνλνζθξαγίδεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αξρείσλ, ηα έγγξαθα Office X δηαηεξνύλ ηηο δηθηέο ηνπο ρξνλνζθξαγίδεο 

ώζηε λα κπνξνύλ λα μερσξίδνπλ δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ. Η ίδηα 

δπλαηόηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαλεί πνηνο ηξνπνπνίεζε ην έγγξαθν, 

πόηε, θαζώο θαη πεξηζζόηεξεο από κηα ηαπηόρξνλεο ζπλεδξίεο επεμεξγαζίαο, 

δείρλνληαο έηζη αλ έλα έγγξαθν έρεη παξαπνηεζεί. 

 

 

5.9 Παπακολούθηζη Αλλαγών  
 

Η παξαθνινύζεζε αιιαγώλ (Track Changes) ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ 

γίλνληαη αξθεηέο αλαζεσξήζεηο ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο 

ρξήζηεο. Πξνβάιιεη όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ζε έλα έγγξαθν 

πεξηιακβάλνληαο εηζαγσγέο, δηαγξαθέο, αιιαγέο γξακκώλ θαη ζρόιηα. 

 

 
Δηθόλα 10 Δλεξγνπνίεζε ηεο Παξαθνινύζεζεο Αιιαγώλ ζην Office 2007 

 

Αλ ην ραξαθηεξηζηηθό Παξαθνινύζεζε Αιιαγώλ έρεη ελεξγνπνηεζεί, αθόκε θαη 

κεηά ην δηακνηξαζκό ηνπ αξρείνπ (κέζσ e-mail, ζην ηνπηθό δίθηπν ή κέζσ κηαο 

θπζηθήο ζπζθεπήο), από πξνεπηινγή, ην αξρείν αλνίγεη ζηε ιεηηνπξγία 
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Παξαθνινύζεζεο Αιιαγώλ γηα λα απνθαιύςεη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη. Δπίζεο, 

δείρλεη καδί κε όια ηα ζρόιηα, αλ έρνπλ πξνζηεζεί από άιινπο ζπγγξαθείο/δηνξζσηέο 

ηνπ εγγξάθνπ καδί κε ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

5.10 Αποζηολή για αναθεώπηζη μέζυ ηυν εθαπμογών ηος MS Office 
 

Σν ραξαθηεξηζηηθό Απνζηνιή ζε Παξαιήπηε Mail γηα Αλαζεώξεζε επηηξέπεη ζε 

έγγξαθα λα απνζηαινύλ κέζσ ηεο πξνεπηιεγκέλεο εθαξκνγήο e-mail. Θα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ πξνζεθηηθά θαζώο πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο νιόθιεξνπ ηνπ 

εγγξάθνπ. 

 

Μπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη:  

 

 πιεξνθνξίεο γηα ην κεράλεκα από ην νπνίν ζηάιζεθε ην έγγξαθν 

 όλνκα ρξήζηε ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε 

 δηεύζπλζε E-mail 

 ζέκα ηνπ E-mail 
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6 Άνοιγμα απσείος .docx υρ XML 
 

6.1 Γιάπθπυζη OOXML 
 

Θα πξνζπαζήζνπκε ηώξα λα αλαθηήζνπκε κεηαδεδνκέλα ηνπ εγγξάθνπ ρσξίο λα 

ην αλνίμνπκε κε ην Word, αιιά αμηνπνηώληαο ηηο ηδηόηεηέο ηνπ σο αξρείν XML.  

Αθνινπζνύκε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαηά ηελ πεξηγξαθή απηνύ ηνπ ηύπνπ 

αξρείσλ. 

 

Σν έγγξαθν έρνληαο αιιάμεη ηελ επέθηαζε ζε ZIP ή RAR ή αλνίγνληαο ην κε θάπνην 

πξόγξακκα XML viewer
12

 θαηά ην άλνηγκα πεξηέρεη ηνπο εμήο θαθέινπο θαη αξρεία: 

 

 

  
Δικόνα 11 Πεπιεσόμενα ηος Δγγπάθος .docx καηά ηο άνοιγμα υρ XML 

 

 

 

 _rels (θάθεινο) 

 customXml (θάθεινο) 

 docProps (θάθεινο) 

 word (θάθεινο) 

 

 [Content_Types] (αξρείν XML) 

  

                                                 
12

 Υξεζηκνπνίεζα ηελ trial έθδνζε ηνπ ALTOVA XMLSPY 

http://www.altova.com/xmlspy/office-open-xml.html  

http://www.altova.com/xmlspy/office-open-xml.html
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6.1.1 rels  

 

ην θάθειν _rels ζην αλώηεξν επίπεδν ελόο παθέηνπ ZIP, ην αξρείν πνπ 

νλνκάδεηαη .rels νξίδεη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ βαζηθώλ αξρείσλ ηνπ παθέηνπ ZIP θαη 

ηνπ ζρήκαηνο αλνηρηήο κνξθήο XML ηνπ Office πνπ εθαξκόδεηαη. 

 

Καη άιινη θάθεινη κέζα ζε έλα παθέην ZIP κπνξεί λα πεξηέρνπλ δηθνύο ηνπο 

θαθέινπο _rels γηα λα νξίδνπλ ζρέζεηο εληόο απηνύ ηνπ θαθέινπ. Γηα παξάδεηγκα, ν 

θύξηνο θάθεινο ηνπ εγγξάθνπ πεξηέρεη πάληα έλα θάθειν επηπέδνπ εγγξάθνπ _rels.  

 

Δθηόο από ηνλ νξηζκό ζρέζεσλ γηα ηκήκαηα XML ζε έλα παθέην ZIP, ηα αξρεία 

ζρέζεσλ κπνξεί επίζεο λα πεξηέρνπλ νξηζκνύο γηα ζρέζεηο κε εμσηεξηθά αξρεία. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ην θείκελν ηνπ εγγξάθνπ ζαο πεξηέρεη ππεξ-ζπλδέζεηο, ην αξρείν 

document.xml.rels
13

 ζα πεξηέρεη κηα μερσξηζηή ζρέζε αλαθνξάο γηα θάζε ππεξ-

ζύλδεζε. 

6.1.2 customXml  

 

 
Δικόνα 12 Δνηοπιζμόρ μοναδικών αναγνυπιζηικών ζηο άνοιγμα υρ XML 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<ds:datastoreItem ds:itemID="{C1433A9A-517F-4C2E-BB5E-00F91AB6B386
14

}" 

xmlns:ds="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/customXml"> 

 <ds:schemaRefs> 

  <ds:schemaRef 

ds:uri="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography"/> 

 </ds:schemaRefs> 

</ds:datastoreItem> 
Δικόνα 13 XML κώδικαρ ηος απσείος itemPros1.xml 

 

ην αξρείν itemPros1.xml, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θάθειν customXml θαη  ηνπ 

νπνίνπ ηνλ θώδηθα βιέπνπκε παξαπάλσ, πεξηέρεη έλα κνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό ID, ην 

                                                 
13

 Όηαλ πξόθεηηαη γηα έγγξαθν ηνπ Word, ην αξρείν πνπ πεξηέρεη ν θάθεινο επηπέδνπ εγγξάθνπ 

_rels νλνκάδεηαη document.xml.rels. 
14

  http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163478.aspx  

http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163478.aspx
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νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο μερσξηζηή αλαθνξά ηoπ θώδηθα πνπ έρεη πξνζζέζεη ν 

ρξήζηεο, ζε ζρέζε κε ηνλ θώδηθα ηεο Microsoft ή ην θπξίσο έγγξαθν. ην παξειζόλ 

ηα κνλαδηθά αλαγλσξηζηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηα έγγξαθα ηνπ word έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό θαη κε άιια ζηνηρεία γηα ηνλ εληνπηζκό 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε, όπσο ζηε πεξίπησζε ηνπ εληνπηζκνύ ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ ηνύ 

Melissa. 

6.1.3 docProps  

 

Ο θάθεινο docProps πεξηέρεη ηα αξρεία: 

 core.xml 

 app.xml θαη  

 custom.xml 

 

 
 

Δικόνα 14 Πεπιεσόμενα ηος θακέλος docProps 

 

 

ην αξρείν custom.xml, βιέπνληαο ηνλ θώδηθα παξαηεξνύκε όηη πεξηέρεη ην 

custom πεδίν πνπ έρσ πξνζζέζεη ζηηο ζύλζεηεο Ιδηόηεηεο ηνπ Διέγρνπ Δγγξάθνπ. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<Properties 

xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/custom-properties" 

xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVType

s"> 

 <property fmtid="{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}" 

pid="2" name="Απιθμόρ ηηλεθώνος"> 

  <vt:r8>6977007492</vt:r8> 

 </property> 

</Properties> 
Δικόνα 15 XML κώδικαρ ηος απσείος custom.xml 
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ην αξρείν core.xml, βιέπνληαο ηνλ θώδηθα παξαηεξνύκε όηη πεξηέρεη Βαζηθέο 

Ιδηόηεηεο όπσο: 

 

Δικόνα 16 XML κώδικαρ ηος απσείος core.xml 

 

 title (ηίηινο) 

 subject 

 creator (δεκηνπξγόο-ζπληάθηεο) 

 keywords 

 last modified by (ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία από-όλνκα) 

 revision (αλαζεώξεζε)  

 last printed (ηειεπηαία εθηύπσζε-εκεξνκελία-δελ έρεη εθηππσζεί αθόκα) 

 created (δεκηνπξγήζεθε-εκεξνκελία) 

 modified (ηξνπνπνηήζεθε-εκεξνκελίαα) 

 

 

Σν αξρείν app.xml πεξηέρεη Ιδηόηεηεο Δθαξκνγήο, όπσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε: 

 

 Template (Πξόηππν) 

 Total time (πλνιηθόο ρξόλνο) 

 Pages (ειίδεο-αξηζκόο) 

 Words (Λέμεηο-αξηζκόο) 

 Characters (Υαξαθηήξεο-αξηζκόο) 

 Application (Δθαξκνγή) 

 DocSecurity (Αζθάιεηα Δγγξάθνπ) 

 Lines (Γξακκέο- αξηζκόο) 

 Paragraphs (Παξάγξαθνη - αξηζκόο) 

 Γηάθνξεο Ιδηόηεηεο ηπι θαη Όλνκα ηνπ Σίηινπ (Title) 

 Company (Δηαηξία) 

 Links up-to-date (ύλδεζκνη έσο ηώξα) 

 Characters with spaces (Υαξαθηήξεο κε δηαζηήκαηα) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<cp:coreProperties 

xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-

properties" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 

xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <dc:title>Office Mdta</dc:title> 

 <dc:subject>Office medatada</dc:subject> 

 <dc:creator>Πάζσορ Υπιζηόδοςλορ</dc:creator> 

 <cp:keywords/> 

 <cp:lastModifiedBy>Chris</cp:lastModifiedBy> 

 <cp:revision>20</cp:revision> 

 <dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF">2014-04-

20T09:57:00Z</dcterms:created> 

 <dcterms:modified xsi:type="dcterms:W3CDTF">2014-04-

21T16:25:00Z</dcterms:modified> 

</cp:coreProperties> 
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 SharedDoc (Γηακνηξαζκόο ηνπ εγγξάθνπ) 

 Hyperlinks Changed (Αιιαγκέλνη Τπεξζύλδεζκνη) 

 AppVersion (Έθδνζε ηεο Δθαξκνγήο- αξηζκόο) 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<Properties 

xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-

properties" 

xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVType

s"> 

 <Template>Normal.dotm</Template> 

 <TotalTime>671</TotalTime> 

 <Pages>49</Pages> 

 <Words>8617</Words> 

 <Characters>46535</Characters> 

 <Application>Microsoft Office Word</Application> 

 <DocSecurity>0</DocSecurity> 

 <Lines>387</Lines> 

 <Paragraphs>110</Paragraphs> 

 <ScaleCrop>false</ScaleCrop> 

 <HeadingPairs> 

  <vt:vector size="4" baseType="variant"> 

   <vt:variant> 

    <vt:lpstr>Σίηινο</vt:lpstr> 

   </vt:variant> 

   <vt:variant> 

    <vt:i4>1</vt:i4> 

   </vt:variant> 

   <vt:variant> 

    <vt:lpstr>Title</vt:lpstr> 

   </vt:variant> 

   <vt:variant> 

    <vt:i4>1</vt:i4> 

   </vt:variant> 

  </vt:vector> 

 </HeadingPairs> 

 <TitlesOfParts> 

  <vt:vector size="2" baseType="lpstr"> 

   <vt:lpstr>Office Mdta</vt:lpstr> 

   <vt:lpstr/> 

  </vt:vector> 

 </TitlesOfParts> 

 <Company>UniPei</Company> 

 <LinksUpToDate>false</LinksUpToDate> 

 <CharactersWithSpaces>55042</CharactersWithSpaces> 

 <SharedDoc>false</SharedDoc> 

 <HLinks>  <!-- ακολουθούν τα link που περιέχονται στο έγγραυο --> 

  <vt:vector size="738" baseType="variant"> 
Δικόνα 17 XML κώδικαρ ηος απσείος app.xml 
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Παξαηεξνύκε όηη αλνίγνληαο απηά ηα δύν αξρεία βξίζθνπκε κεηαδεδνκέλα ηνπ 

εγγξάθνπ πνπ βξήθακε θαη εμεξεπλώληαο ηηο ηδηόηεηεο ηνπ MS Word.  

6.1.4 word  

 

Ο θύξηνο θάθεινο ηνπ εγγξάθνπ ζε έλα παθέην ZIP - ΟΟXML, πεξηέρεη  αξθεηά 

κέξε XML θαη επηπξόζζεηνπο θαθέινπο. 

 

Ο θάθεινο word πεξηέρεη ην δηθό ηνπ θάθειν _rels, ν νπνίνο πεξηέρεη ην αξρείν 

document.xml.rels. Σν ζπγθεθξηκέλν αξρείν πεξηέρεη ηηο ζρέζεηο γηα ηα κέξε XML 

(όπσο γηα ηα αξρεία document.xml θαη fontTable.xml). Ο θάθεινο επίζεο πεξηέρεη 

επηπξόζζεηα αξρεία .rels, αλάινγα κε ην πεξηερόκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγγξάθνπ. 

 

Ο ππνθάθεινο Theme, πεξηέρεη ηνλ νξηζκό γηα ην ζέκα εγγξάθνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην έγγξαθν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξσκάησλ ζέκαηνο, ησλ 

γξακκαηνζεηξώλ ζέκαηνο θαη ησλ εθέ ζέκαηνο. 

 

Σα κέξε XML πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ αξρείνπ. Σα έγγξαθα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη έρνπλ πάληα ηα ηκήκαηα XML πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ελώ 

κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη επηπξόζζεηα ηκήκαηα αλάινγα κε ην πεξηερόκελν ηνπ 

εγγξάθνπ (όπσο π.ρ., έλα ηκήκα γηα θάζε θεθαιίδα θαη ππνζέιηδν ή έλα γηα ηα 

ζρόιηα). 

 

  
Δικόνα 18 Πολςμέζα απσείος word  καηά ηο άνοιγμα υρ XML 

 

 

Ο θάθεινο word κπνξεί λα πεξηέρεη θαη επηπξόζζεηνπο θαθέινπο, αλάινγα κε ην 

πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην αξρείν πεξηέρεη εηθόλεο όπσο ζην 

εηθόλα πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ, ππάξρεη έλαο θάθειν πνιπκέζα πνπ πεξηέρεη θάζε 

εηθόλα ηνπ εγγξάθνπ απνζεθεπκέλε ζε έλα μερσξηζηό αξρείν εηθόλαο. 
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Έλα ζέκα πνπ αληηκεησπίδεη ν εξεπλεηήο ζε απηό ην ζεκείν, είλαη όηη ηα metadata, 

ησλ αξρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην έγγξαθν, όπσο νη θσηνγξαθίεο ζην παξάδεηγκά 

καο, δελ είλαη ζσζηά. 

6.1.5 Content_Types 

 

Σν αξρείν [Content_Types].xml πξνζδηνξίδεη ηύπνπο βαζηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην 

έγγξαθν, όπσο ην θπξίσο ζώκα, ηα ζηπι, ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο ηδηόηεηεο αξρείνπ ηνπ 

εγγξάθνπ. Όπσο πξναλαθέξακε, απηό ην αξρείν πξνζδηνξίδεη επίζεο ηύπνπο αξρείσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παθέην ZIP. 

 

Κάζε ηύπνο αξρείνπ ζην παθέην ZIP, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξρείσλ 

.xml, .rels θαη νπνησλδήπνηε άιισλ αξρείσλ (όπσο ην αξρείν εηθόλαο .png πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ εηθόλα), πξνζδηνξίδεηαη κε κηα αλαθνξά Πξνεπηιεγκέλεο 

επέθηαζεο. 

 

Οη βαζηθνί ηύπνη πεξηερνκέλνπ (ζπλήζσο εθείλνη γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη 

μερσξηζηό ηκήκα XML ζην παθέην ZIP) ππνδεηθλύνληαη κε κηα αλαθνξά 

Παξάθακςεο νλόκαηνο ηκήκαηνο. Η "Παξάθακςε νλόκαηνο ηκήκαηνο" εθθξάδεηαη 

σο ε δηαδξνκή πξνο ην ηκήκα XML εληόο ηνπ παθέηνπ ZIP 

(όπσο/word/document.xml). 

 

Σόζν ε αλαθνξά "Πξνεπηιεγκέλεο επέθηαζεο" όζν θαη ε αλαθνξά "Παξάθακςεο 

νλόκαηνο ηκήκαηνο" παξέρνπλ έλαλ νξηζκό Σύπνπ πεξηερνκέλνπ, όπσο βιέπεηε ζηα 

παξαδείγκαηα ηεο εηθόλαο, ε νπνία πξνέξρεηαη από ην ζρήκα πνπ εθαξκόδεηαη. 
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7 Μεηαδεδομένα ζε Παλαιόηεπερ Δκδόζειρ ηος Office 
 

 

Από πξνεπηινγή ηα έγγξαθα ηνπ MS Office 2003 πεξηέρνπλ θξπκκέλα δεδνκέλα, ε 

αλαθάιπςε ησλ νπνίσλ δελ είλαη ηόζν δύζθνιε. Γηα παξάδεηγκα έλα ραξαθηεξηζηηθό 

ηνπ Word επηηξέπεη ην άλνηγκα θαηεζηξακκέλνπ εγγξάθνπ κε πξνβνιή ηνπ θεηκέλνπ 

ρσξίο κνξθνπνίεζε. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνβνιή νξηζκέλσλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα έγγξαθν, κε ηα εμήο βήκαηα: 

 

Αξρείν  Άλνηγκα  ιίζηα Αξρεία Σύπνπ  "Αλάθηεζε Κεηκέλνπ από 

Οπνηνδήπνηε Αξρείν"  εληνπηζκόο ελόο αξρείνπ Word *.doc  "Άλνηγκα". 

 

 
Δικόνα 19 Ανάκηηζη Κειμένος από Οποιοδήποηε Απσείο 

 

Σν έγγξαθν αλνίγεη ρσξίο θακία κνξθνπνίεζε. Μεηά ηελ θύιηζε κέζα ζην 

έγγξαθν, κπνξεί θαλείο λα δεη πιεξνθνξία, ηέηνηα όπσο ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ 

εγγξάθνπ, ηε δηαδξνκή ηνπ απνζεθεπκέλνπ εγγξάθνπ θ.ν.θ. Η πιεξνθνξία πνπ 

θαίλεηαη κπνξεί λα κελ είλαη ζην πεξηερόκελν. Θα πξέπεη λα είλαη θαλείο 

πξνζεθηηθόο γηα λα δηαθξίλεη πνηα πιεξνθνξία από απηή πνπ βιέπεη είλαη κέξνο ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ ή ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζην έγγξαθν. 

 

 
Δικόνα 20 Πλαίζιο διαλόγος μεηά ηην ανάκηηζη απσείος 
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Δικόνα 21 Γείγμα πεπιεσομένυν ανακηηθένηορ απσείος 

 

Αλ θαλείο ρξεζηκνπνηεί ηελ "Παξαθνινύζεζε Αιιαγώλ" από ην κελνύ 

"Δξγαιεία", "Δθδόζεηο" από ην κελνύ "Αξρείν", ή ηελ επηινγή "Να επηηξέπεηαη ε 

γξήγνξε απνζήθεπζε" από ηελ θαξηέια "Απνζήθεπζε ηνπ πιαηζίνπ δηαιόγνπ 

"Δπηινγέο", δηαζέζηκν ζην κελνύ "Δξγαιεία", ζα πξέπεη λα θνηηάμεη λα αθαηξέζεη 

όπνηα θξπκκέλε ή δηαγξακκέλε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα παξακέλεη ζην έγγξαθν.  



 41 

 
Δικόνα 22 Απομάκπςνζη Πποζυπικών Πληποθοπιών από Ιδιόηηηερ Απσείος 

 
Σν Microsoft Office 2003 έρεη επίζεο ηελ ηθαλόηεηα λα δηελεξγεί ηαρείεο 

απνζεθεύζεηο (Fast saves), ζε αληηζηνηρία κε ηελ Απηόκαηε Απνζήθεπζε ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ εθδόζεσλ. Αλ ν ρξήζηεο ζπλζέζεη έλα έγγξαθν, ελώ ε "Σαρεία 

Απνζήθεπζε" είλαη ελεξγνπνηεκέλε, θαη δηαγξάςεη θάπνην θείκελν, απηό ην 

δηαγξακκέλν θείκελν είλαη πηζαλόλ λα παξακείλεη κε ην έγγξαθν ζε όιε ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ. Κάπνην θείκελν απιά δε δηαγξάθεηαη πνηέ. 

 

Αλ ην έγγξαθν έρεη ζηαιεί κέζσ ηνπ Outlook, όηαλ ν παξαιήπηεο αλνίμεη ην 

έγγξαθν θαη δεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εγγξάθνπ, πξνβάιινληαη εγγξαθέο όπσο 

_TentativeReviewCycleID θαη _ReviewCycleID, _EmailSubject, _AuthorEmail, θαη 

_AuthorEmailDisplayName. Οη πιεξνθνξίεο απηέο απνζεθεύνληαη επίζεο ζην ζύζηεκα 

ηνπ παξαιήπηε ζε έλα αξρείν πνπ νλνκάδεηαη ‘Adhoc.rcd’ ή ‘Review.rcd’ (αλάινγα 

κε ηελ έθδνζε ηνπ MS Office πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, π.ρ. ‘Review.rcd’ είλαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Office 2003). πλήζσο βξίζθεηαη κέζα ζην θάθειν Έγγξαθα θαη 

Ρπζκίζεηο Υξήζηε>Γεδνκέλα Δθαξκνγώλ\Microsoft\Office. 
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Δικόνα 23 Αποζηολή Δγγπάθος για Αναθεώπηζη 
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8 Μεηαδεδομένα ζε Απσεία ηος OpenOffice.org 
 

Σν OpenOffice.org ζθηαγξαθεί ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κνξθήο ησλ XML αξρείσλ 

ηνπ ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο πνιιώλ κεηαδεδνκέλσλ κέζα ζηα έγγξαθα, 

ινγηζηηθά θύιια θαη ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπ:  

 

 Πεγή 

 Σίηινο  

 Πεξηγξαθή 

 Θέκα  

 Λέμεηο θιεηδηά 

 Αξρηθόο δεκηνπξγόο 

 Γεκηνπξγόο 

 Δθηππώζεθε από 

 Ηκεξνκελία θαη ώξα δεκηνπξγίαο 

 Ηκεξνκελία θαη ώξα ηξνπνπνίεζεο 

 Ηκεξνκελία θαη ώξα εθηύπσζεο 

 Πξόηππν εγγξάθνπ 

 Γιώζζα  

 Μεηαδεδνκέλα νξηζκέλα από ην ρξήζηε  

 ηαηηζηηθά εγγξάθνπ  

 

 
Δικόνα 24 Γείγμα μεηαδεδομένυν ζε OpenOffice.org Writer έγγπαθο 

 

ύκθσλα κε ην έγγξαθν ησλ πξνδηαγξαθώλ, όιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

απνζεθεύνληαη ή έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεπηνύλ κε θάζε αξρείν πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζην OpenOffice.org. Απηή είλαη ζε κεγάιν βαζκό πιεξνθνξία ηνπ 

είδνπο πνπ απνζεθεύεηαη θη από ην Microsoft Office, παξόια απηά ην OpenOffice.org 

δελ θάλεη ππνζέζεηο γηα ην ηη πξνζσπηθή πιεξνθνξία ζα ήζειε λα ζπζρεηίζεη ν 

ρξήζηεο κε ην αξρείν. Γηα παξάδεηγκα αλ έλαο ρξήζηεο δελ εηζάγεη έλα όλνκα ζην 

πιαίζην πιεξνθνξηώλ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο, ην πξόγξακκα δε ζα πξνζπαζήζεη λα 

ιάβεη ηελ πιεξνθνξία εγγξαθήο από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθαιύςεη ην όλνκα ή ηα αξρηθά ηνπ ρξήζηε.  
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Όπσο θαη ην Microsoft Office, ην OpenOffice.org έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

απνζεθεύεη πιεξνθνξία γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

"Παξαθνινύζεζε" θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρνιηαζκνύ.  Σν OpenOffice.org παξέρεη 

επθνιόηεξε πξόζβαζε ζηα κεηαδεδνκέλα ελόο αξρείνπ θάηη πνπ δηεπθνιύλεη ηελ 

αλεύξεζή ηνπο από ην ρξήζηε θαη ηνλ εμεηαζηή, δεδνκέλνπ όηη απηνί μέξνπλ γηα ην ηη 

ςάρλνπλ. Σν OpenOffice.org απνζεθεύεη ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζπλνιηθό έγγξαθν, θύιιν εξγαζίαο ή ηελ παξνπζίαζε ζε έλα μερσξηζηό απιό αξρείν 

θεηκέλνπ γηα επθνιόηεξε πξόζβαζε.  

 

9 Δμποπικά επγαλεία  
 

ε απηή ηελ ελόηεηα, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα από ηα εξγαιεία πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ απηνκαηνπνηεκέλε εύξεζε θαη θαηάξγεζε δεδνκέλσλ από 

έγγξαθα, κεηαμύ άιισλ αξρείσλ. Πνιιά από απηά ηα πξνγξάκκαηα 

πξνζθέξνπλ πνιύ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο από ηελ αλάθηεζε θαη 

απνκάθξπλζε κεηαδεδνκέλσλ. 

 

 Encase - Guidance Software  

http://www.guidancesoftware.com/ 

 

Σν Encase είλαη κηα πνιύ δεκνθηιήο ζνπίηα πξντόλησλ ςεθηαθώλ 

πεηζηεξίσλ. Κπθινθνξεί ζε δηάθνξεο κνξθέο, ζρεδηαζκέλεο γηα δηάθνξεο 

ρξήζεηο: εγθιεκαηνινγηθέο, θπβεξλναζθάιεηαο θαη ειεθηξνληθώλ 

απνθαιύςεσλ (EnCase Forensic, EnCase Cybersecurity, EnCase eDiscovery, 

EnCase Portable).  

 

Αλ θαη πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλα ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, αθόκα 

θαη θάπνηνο εμεηδηθεπκέλνο εξεπλεηήο ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζή ηνπ. Σα δεδνκέλα πνπ αλαθύπηνπλ από 

ην EnCase έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρώο ζε δηάθνξα δηθαζηηθά ζπζηήκαηα 

ζε όιν ηνλ θόζκν.  

 

Σν EnCase έρεη πξόζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ έλαο ρξήζηεο δε ζα κπνξνύζε 

λα έρεη κέζσ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπξόζζεηα, παξέρεη ηε 

ιεηηνπξγία πξνβνιήο αηνκηθώλ ηκεκάησλ ζύλζεησλ ηύπσλ αξρείσλ, όπσο 

αξρεία κεηξώνπ, αξρεία OLE, αξρεία e-mail ηνπ MS Outlook, Windows 

Thumbs.db, θαη αξρεία Macintosh PAX.  

 

 Oracle Outside In 

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/webcenter/content/oit-all-

085236.html 

 

Η Outside In Technology είλαη κηα ζνπίηα εξγαιείσλ αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνύ (SDKs) πνπ παξέρεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο κηα θαηαλνεηή ιύζε 

γηα ηελ εμαγσγή, θαλνληθνπνίεζε, αθαίξεζε, κεηαηξνπή θαη πξνβνιή ησλ 

πεξηερνκέλσλ 600 κε δνκεκέλσλ ηύπσλ αξρείσλ.  

 

http://www.guidancesoftware.com/
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/webcenter/content/oit-all-085236.html
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/webcenter/content/oit-all-085236.html
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Κάζε SDK κέζα ζηε ζνπίηα, βειηηζηνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο αιιά είλαη πνιύ επέιηθηα θαη δηαιεηηνπξγηθά. Οη 

πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ εύθνια λα εθαξκόζνπλ όπνην ζπλδπαζκό ησλ 

Outside In SDKs γηα ηελ παξνρή αθξηβώο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο, ειαρηζηνπνηώληαο ηελ πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο θαη ηα 

απνηππώκαηα ηνπ θώδηθα. Σα SDKs πξνζθέξνπλ επξύ θάζκα επηινγώλ γηα 

λα δώζνπλ πξνγξακκαηηζηηθό έιεγρν ζηνλ πξνγξακκαηηζηή γηα ηε ξνή ηεο 

εξγαζίαο θαη ην απνηέιεζκα. Πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε θαη 

δείγκαηα εθαξκνγώλ κε πεγαίν θώδηθα γηα ηελ πεξαηηέξσ επηηάρπλζε ηεο 

εθαξκνγήο.  

 

Η Outside In Content Access εμάγεη θείκελν θαη κεηαδεδνκέλα από ζρεδόλ 

500 ηύπνπο αξρείσλ θαη κεηαθξάδεη απηόκαηα ην θείκελν θαη ηηο ηδηόηεηεο από 

πνιιαπιέο πηζαλέο θσδηθνπνηήζεηο ζε κηα κνλαδηθή θσδηθνπνίεζε πνπ 

θαζνξίδεηαη από ηνλ πξνγξακκαηηζηή. Δίλαη βειηηζηνπνηεκέλε γηα απόδνζε, 

παξέρνληαο δεδνκέλα δηαδξαζηηθά ζηελ εθαξκνγή ηεξκαηηθνύ ζηε κλήκε, 

θαζώο επεμεξγάδεηαη ην αξρείν εηζόδνπ. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ έξεπλα 

θαη εγθιεκαηνινγηθή εμέηαζε εθαξκνγώλ. Δίλαη δηαζέζηκε γηα πεξηβάιινληα 

Windows, Unix, Linux θαη Solaris. 

 

Η Clean Content  εμάγεη θαη θαζαξίδεη θείκελν, κεηαδεδνκέλα θαη θξπθή 

πιεξνθνξία από Word, Excel, PowerPoint θαη PDF. Η έθδνζε 2012.1 

επηηξέπεη ηελ εμαγσγή από επηπιένλ 600 ηύπνπο. 

 

 PayneGroup Metadata Assistant 

http://www.thepaynegroup.com/products/metadata/ 

 

Σν Metadata Assistant παξέρεη ηηο επηινγέο γηα απνκάθξπλζε 

κεηαδεδνκέλσλ θαη γηα επηινγή αξρείσλ ζε κηα κνλαδηθή δηεπηθάλεηα γηα 

όινπο ηνπο ηύπνπο αξρείσλ, πξνζθέξνληαο κεγαιύηεξε επειημία ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ αθαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ από πνιιαπιά 

αξρεία. 

 

Δλζσκαηώλεηαη ζηα Microsoft Word, Excel θαη PowerPoint 2013, 2010 θαη 

2007, θαζώο θαη γηα E-mail κε ηα Outlook 2013, 2010, 2007, κεηαμύ άιισλ 

πξνγξακκάησλ. Αληρλεύεη απηόκαηα όινπο ηνπο ηύπνπο αξρείσλ πνπ 

ππνζηεξίδεη, όηαλ απηά είλαη ζπλεκκέλα ζε κήλπκα e-mail. Τπνζηεξίδεη 

κεηαηξνπείο ζε PDF όπσο νη Adobe Acrobat 9 θαη X θαη παξέρεη 

απνηειέζκαηα αλάιπζεο ζε κνξθνπνηήζεηο RTF θαη XML. 

 

 BEC MetaReveal 

http://www.beclegal.com/products/metareveal 

 

Σν BEC MetaReveal ζα απνκαθξύλεη όπνηα κεηαδεδνκέλα ζέιεη θαλείο λα 

κε ζπκπεξηιάβεη ζηα έγγξαθά ηνπ. Μπνξεί λα αθαηξέζεη όια ηα 

κεηαδεδνκέλα από ην έγγξαθν Office ή λα γίλεη πξνβνιή θαη επηινγή ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ πξνο δηαηήξεζε ή απνκάθξπλζε. Δίλαη θαιό πνπ ζπλδέεηαη κε 

ην Microsoft Outlook θαη πξνηξέπεη γηα αθαίξεζε κεηαδεδνκέλσλ θαηά ηελ 

πίεζε ηνπ θνπκπηνύ Απνζηνιή, θάλνληάο αδύλαην λα μεράζεη θάπνηνο ηνλ 

έιεγρν ησλ κεηαδεδνκέλσλ ελόο αξρείνπ ηνπ Office πξηλ απνζηαιεί κε e-mail.  

http://www.thepaynegroup.com/products/metadata/
http://www.beclegal.com/products/metareveal
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 Esquire Innovations iScrub 7 EP1 

http://esqinc.com/products/iscrub/  

 

Απηό ην εξγαιείν όρη κόλν εθθαζαξίδεη ηα έγγξαθα θαη δηαρεηξίδεηαη ηα 

κεηαδεδνκέλα αιιά επίζεο επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή ησλ εγγξάθσλ ζε PDF 

κεηά ηελ εθθαζάξηζε. Βξίζθεη νηηδήπνηε, από πιεξνθνξίεο παιαηόηεξνπ 

ζπγγξαθέα ηνπ αξρείνπ έσο παξαθνινπζνύκελεο αιιαγέο, δηαγξακκέλν 

θείκελν θαη όπνηα άιια κεηαδεδνκέλα ζέιεη θαλείο λα απνθξύςεη από ηνλ 

παξαιήπηε ηνπ αξρείνπ είηε κέζσ email ή όπνηα άιιε κέζνδν δηακνηξαζκνύ 

ησλ αξρείσλ Office. 

 

 Belkasoft Evidence Center  

http://belkasoft.com/ 

 

Δμάγεη κεηαδεδνκέλα από δηάθνξα αξρεία Microsoft Office (97-2003 θαη 

2007-2013 ηύπνπο), όπσο θαη έγγξαθα Open Office. Δθηόο απηνύ, κπνξεί λα 

εμάγεη απιά θείκελα (ζπλδπάδνληαο όια ηα θείκελα από ζειίδεο 

XLS/XLSX/ODS θαη δηαθάλεηεο PPT/PPTX/ODP) θαη ελζσκαησκέλα 

αληηθείκελα. Γηα εηθόλεο, ελζσκαησκέλεο ζε έλα έγγξαθν, ην εξγαιείν κπνξεί 

λα ηηο νπηηθνπνηήζεη όιεο ζηε δηεπηθάλεηα ηνπ ρξήζηε.  

 

 Forensic Innovations FI Tools  

http://forensicinnovations.com/ 

 

H ηερλνινγία Forensic Investigator έρεη ζπγρσλεπηεί κε ηελ Αλαδήηεζε 

ησλ Windows θαη ηελ εληνιή Καηαιόγνπ (Directory) ηνπ DOS θη επηηξέπεη 

ηελ αλαδήηεζε αξρείσλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν, ην πεξηερόκελν, ην ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα ή πιαηθόξκα, ηε κέζνδν απνζήθεπζεο θαη ηα πξνζδηνξηζηηθά ηνπο 

κεηαμύ άιισλ. Τπνζηεξίδεη πάλσ από 100 ηύπνπο αξρείσλ, ππνζρόκελν 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα από ηα αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα. Μπνξεί λα 

πξνζπειάζεη αξρεία αθόκε θη αλ είλαη θιεηδσκέλα, απόξξεηα ή 

θσδηθνπνηεκέλα, ππνινγίδεη θώδηθεο θαηαθεξκαηηζκνύ όπσο νη MD5 θαη 

SHA-1 θη έρεη πειάηεο όπσο ηελ θπβέξλεζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη 

ηνπο θνινζζνύο Ernst&Young θαη KPMG.  

 

 Metadata Touch 

http://digitalconfidence.com/MetadataTouch.html  

 

To metadata Touch έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απεηθνλίδεη θαη λα ηξνπνπνηεί 

metadata γηα αξρείαMicrosoft Office Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice, 

JPEG, JPEG 2000, AVI, MP3, MP4, F4V, WAVE, AIFF, PNG, SVG, APE, 

MPC, OFR, WV, TAK, and XMP files. 

 

Δίλαη δηαζέζηκν ζε δπν εκπνξηθέο εθδόζεηο ελώ ππάξρεη θαη δνθηκαζηηθή 

έθδνζε 14 εκεξώλ. Σελ trial έθδνζε ηνπ metadata Touch ζα αλαιύζνπκε ιίγν 

παξαθάησ. 

 

http://esqinc.com/products/iscrub/
http://belkasoft.com/
http://forensicinnovations.com/
http://digitalconfidence.com/MetadataTouch.html
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10 Δλεύθεπηρ σπήζηρ ή Ανοισηού κώδικα επγαλεία 
 

 Βrightfort Doc Scrubber  

http://www.brightfort.com/ 

 

Γσξεάλ πξόγξακκα γηα πξνζσπηθή, εθπαηδεπηηθή ή εηαηξηθή ρξήζε. 

Αλαιύεη έγγξαθα ηνπ Word θαη αλαθαιύπηεη θξπθά ή πηζαλώο εκπηζηεπηηθά 

δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ. Τπνζηεξίδεη ηελ εμέηαζε πνιιαπιώλ 

αξρείσλ ζε έλα θάθειν ηαπηόρξνλα ιεηηνπξγεί όκσο κόλν κε έγγξαθα Word 

97, 2000, XP θαη 2003. 

 

 Libextractor θαη Extract 

http://gnunet.org/libextractor/ 

 

To εξγαιείν αλνηρηνύ θώδηθα θαη γξακκήο εληνιώλ Libextractor είλαη ε 

βηβιηνζήθε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή κεηαδεδνκέλσλ από αξθεηά 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αξρείσλ θαη ην εξγαιείν Extract είλαη ην πξόγξακκα 

πνπ δνπιεύεη ζηε γξακκή εληνιώλ γηα ηελ εμαγσγή. Καη ηα δπν είλαη 

δηαζέζηκα γηα πιαηθόξκεο Linux and Windows δσξεάλ θαη δηακνηξαδόκελα 

κε ηελ γεληθή άδεηα δεκόζηαο ρξήζεο GNU. 

 

 

 Document Metadata Cleaner - Pointstone Software     

http://www.pointstone.com/products/metadata-cleaner/ 

 

Απηό ην εξγαιείν επηηξέπεη ηελ αλάιπζε όισλ ησλ εγγξάθσλ ηνπ Office 

(doc, xls, ppt) γηα ηελ αλαθάιπςε θαη κεηέπεηηα δηαγξαθή ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ δελ επηζπκεί θαλείο λα δηακνηξαζηεί. Δίλαη δσξεάλ γηα 

εηαηξηθή ή πξνζσπηθή ρξήζε θαη είλαη δπλαηό λα εθθαζαξίζεη έλα ή 

πνιιαπιά έγγξαθα ηαπηόρξνλα. Γελ ππνζηεξίδεη εθδόζεηο 2007 θαη 

κεηαγελέζηεξεο. 

 

 Metadata Analyzer 

 http://www.smartpctools.com/metadata/ 

 

Σν Metadata Analyzer είλαη κηα δσξεάλ εθαξκνγή γηα ρξήζε ζε Windows. 

Ο κνλαδηθόο ζθνπόο ηνπ είλαη λα αλαθέξεη ηα κεηαδεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη 

ζε έγγξαθα ηνπ Microsoft Word, παξνπζηάζεηο ηνπ PowerPoint, θαη θύιια 

εξγαζίαο ηνπ Excel. Όηαλ αλνίγεη πξνζθέξεη κηα δηεπηθάλεηα ρξήζηε πνπ 

αξρηθά αληρλεύεη θαη αλαθέξεη ηηο ελζσκαησκέλεο ηδηόηεηεο ηνπ Office: 

Όλνκα Υξήζηε, Αξρηθά Υξήζηε θαη Δηαηξία. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ επρέξεηα λα 

θαηαδείμεη έλα αξρείν ζην πξόγξακκα γηα αλάιπζε ή λα ζύξεη ην εηθνλίδην 

ηνπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ Word, PowerPoint, ή Excel πάλσ ζην πξόγξακκα 

(click and drop). Σν πξόγξακκα πξνζθέξεη επαλάγλσζηε αλαθνξά, αιιά όρη 

ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο.  

http://www.brightfort.com/
http://gnunet.org/libextractor/
http://www.pointstone.com/products/metadata-cleaner/
http://www.smartpctools.com/metadata/
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11 Μελέηη Πεπίπηυζηρ: Δξαγυγή Γεδομένυν από ηα έγγπαθα ηος 

MS Word 
 

Θα εμεηάζνπκε βήκα πξνο βήκα έλα αξρεία (*.docx), , γηα ηελ ύπαξμε 

κεηαδεδνκέλσλ.  

 

Θα πξνζπαζήζνπκε λα επαιεζεύζνπκε ελδεηθηηθά ηελ ύπαξμε πνιιώλ από ηνπο 

ηύπνπο κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ρεηξνθίλεηα αιιά θαη κε ηε ρξήζε  

πξνγξακκάησλ ειεύζεξεο ρξήζεο.  

 

Θα δηαπηζηώζνπκε όηη αθόκα θαη ρσξίο ην άλνηγκα ηνπ αξρείνπ, ζπλεπώο θαη 

κέζσ δηαθνξεηηθνύ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ή θαη κε απνπζία ηνπ ινγηζκηθνύ κε ην 

νπνίν δεκηνπξγήζεθε, κπνξνύκε λα έρνπκε αξθεηέο πιεξνθνξίεο, πνπ πηζαλόλ λα 

ρξεζηκεύνπλ ζε θάπνηνλ πνπ εμεηάδεη έλα αξρείν ή ζε θάπνηνλ πνπ επηζπκεί λα 

πξνζηαηεύζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα από θαθόβνπιε ρξήζε.  

 

 

 

11.1 Αςηομαηοποιημένα με σπήζη επγαλείος ελεύθεπηρ σπήζηρ 
 

ε απηή ηελ ελόηεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ελδεηθηηθά δύν από ηα εξγαιεία, πνπ 

δηαλέκνληαη ζην δηαδίθηπν ειεύζεξα πξνο ρξήζε, θαη πνπ αλαθέξακε ζην 

πξνεγνύκελν θεθάιαην, θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμάγνπκε κεηαδεδνκέλα ησλ δύν 

ηύπσλ εγγξάθσλ. 

 

11.1.1 Μεηαδεδομένα απσείος .docx με ηο επγαλείο MetaExtractor 

 

Αθνύ επηιέμνπκε ην αξρείν από ην παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ην 

άλνηγκα, ε αλάιπζε εθηειείηαη απηόκαηα θαη παξνπζηάδνληαη ζην παξάζπξν ηα 

απνηειέζκαηα, πνπ όκσο δελ είλαη επαλάγλσζηα ρσξίο λα θάλνπκε νξηδόληηα θύιηζε 

ηεο κπάξαο. 

 

Δικόνα 25 Μεηαδεδομένα πος ενηόπιζε ηο MetaExtractor 

 

Παηώληαο ην θνπκπί κε ηε κνξθή δηζθέηαο (Save as), δηαιέγνπκε ηε δηαδξνκή γηα 

ηελ απνζήθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ σο Σηκέο δηαρσξηδόκελεο κε θόκκα (Comma 
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Separated Values *.csv) ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα εηζάγνπκε σο δεδνκέλα από θείκελν 

(IData from Text) ζην Excel. 

 

Δικόνα 26 Δξαγυγή και αποθήκεςζη ηυν Μεηαδεδομένυν από ηο MetaExtractor 

 

Αλνίγνπκε ην MS Excel 2007 θαη από ηελ θαξηέια "Γεδνκέλα" επηιέγνπκε "Λήςε 

εμσηεξηθώλ δεδνκέλσλ" θαη ζηε ζπλέρεηα "Από θείκελν": 

 

 
Δικόνα 27 Διζαγυγή μεηαδεδομένυν από ηο MetaExtractor ζηο MS Excel 2007 

 

Έπεηηα εκθαλίδεηαη ν Οδεγόο εηζαγσγήο θεηκέλνπ πνπ καο βνεζά θαη θαζνδεγεί 

γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ηηκώλ, πνπ έρνπκε απνζεθεύζεη σο CSV αξρείν, ζε 

μερσξηζηά θειηά ηνπ Excel. 
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Δικόνα 28 Δπιλογή ηος ηύπος δεδομένυν ζηο απσείο πος θέλοςμε να ειζάγοςμε 

 

Πξνζδηνξίδνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ αξρείνπ θεηκέλνπ πνπ εηζάγνπκε σο 

"νξηνζεηεκέλν" κε νξηνζέηε ην "εξσηεκαηηθό" θαη ην επηβεβαηώλνπκε βιέπνληαο πώο 

παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ζην πιαίζην πξνεπηζθόπεζεο.  

 

Δικόνα 29 Οπιζμόρ οπιοθέηη διαθοπεηικών ηιμών ειζασθένηυν δεδομένυν  

 

ηε ζπλέρεηα, αθνύ εηζαρζνύλ νη ηηκέο ζηα θειηά ηνπ Excel, αληηκεηαζέηνπκε ηηο 

γξακκέο κε ηηο ζηήιεο, ώζηε είλαη πην επαλάγλσζηα. 

Παξαηεξνύκε όηη παξέρνληαη ηα παξαθάησ δεδνκέλα: 

 Ηκεξνκελία Σξνπνπνίεζεο Αξρείνπ (File Modified Date) 

 Ηκεξνκελία Πξνζπέιαζεο Αξρείνπ (File Access Date) 

 Ηκεξνκελία Γεκηνπξγίαο Αξρείνπ (File Creation Date) 

 Όλνκα Αξρείνπ (File Name) 

 Γηαδξνκή Αξρείνπ (File Path) 

 (Αιγόξηζκνο) MD5 Αξρείνπ (File MD5) 
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 πληάθηεο (Author) 

 Σίηινο (Title) 

 Θέκα (Subject) [θελό πεδίν] 

 Καηεγνξία (Category) [θελό πεδίν] 

 Δηαηξία (Company) 

 Λέμεηο-θιεηδηά (Keywords) [θελό πεδίν] 

 ρόιηα (Comments) [θελό πεδίν] 

 Καηάζηαζε (Status) [θελό πεδίν] 

 Γεκηνπξγήζεθε (Created)  

 Σξνπνπνηήζεθε (Modified) 

 Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε Από (Last Modified By) 

 Αλαζεώξεζε (Revision) 

 Αλελεξγνί ύλδεζκνη (Links Dirty) [θελό πεδίν] 

 Γηαρεηξηζηήο (Manager) [θελό πεδίν] 

 Κιίκαθα (Scale) 

 Αξηζκόο Κιηπ Πνιπκέζσλ (Multimedia Clip Count) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο Κξπθώλ Γηαθαλεηώλ (Hidden Slide Count) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο εκεηώζεσλ (Note Count) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο Γηαθαλεηώλ (Slide Count) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο Παξαγξάθσλ (Paragraph Count) 

 Line Count (Αξηζκόο Γξακκώλ) 

 Byte Count (Αξηζκόο Byte) [θελό πεδίν] 

 Μνξθή Παξνπζίαζεο (Presentation Format) [θελό πεδίν] 

 Κσδηθόο  ειίδαο (Code Page) [θελό πεδίν] 

 Αζθάιεηα (Security) 

 Όλνκα Δθαξκνγήο (Application Name)  

 Αξηζκόο Υαξαθηήξσλ (Char Count) 

 Αξηζκόο Λέμεσλ (Word Count) 

 Αξηζκόο Λέμεσλ (Page Count) 

 Σειεπηαία Δθηύπσζε (Last Printed) [θελό πεδίν] 

 Σειεπηαία Δθηύπσζε από (Last Printed By) [θελό πεδίν] 

 Υξόλνο Δπεμεξγαζίαο (Edit Time) 

 Πξόηππν (Template) 

 Όλνκα Αξρείνπ Πξνηύπνπ (Template Filename) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο Υαξαθηήξσλ κε Γηαζηήκαηα (Char With Spaces Count)  

 Γηακνηξαζκέλν Έγγξαθν (Shared Doc) 

 Έθδνζε Δθαξκνγήο (Application Version) 

 ύλδεζκνη Έσο ήκεξα (Links Up To Date) 

 Αιιαγκέλνη Τπεξζύλδεζκνη (Hyperlinks Changed) 

 Δθαξκνγή Παξαγσγνύ (Producer Application) [θελό πεδίν] 

 Σειεπηαίν Όλνκα Απνζήθεπζεο (Last Save Name) [θελό πεδίν] 
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 Σειεπηαία Γηαδξνκή Απνζήθεπζεο (Last Save Path) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο Αληηθεηκέλσλ (Object Count) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο Αληηθεηκέλσλ OLE (Ole Object Count) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο Πηλάθσλ (Table Count) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο Κειηώλ (Cell Count) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο Δηθόλσλ (Image Count) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο ρεκάησλ (Draw Count) [θελό πεδίν] 

 Αξηζκόο Πιαηζίσλ (Frame Count) [θελό πεδίν] 

 Γιώζζα (Language) [θελό πεδίν] 

 Πξνζαξκνζκέλα Γεδνκέλα (Custom Data) [θελό πεδίν] 
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Δικόνα 30 Παποςζίαζη ηυν μεηαδεδομένυν από ηο MetaExtractor ζηο Excel 
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11.2 Metadata Touch 
 

 
Δικόνα 31 Παποςζίαζη ηυν μεηαδεδομένυν από ηο Metadata Touch 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα ην interface ηεο εθαξκνγήο είλαη 

ηδηαίηεξα ρξεζηηθό. Παξνπζηάδνληαη όια ηα πεδία ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρνπκε 

αλαιύζεη θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ηα αθαηξέζνπκε, λα ηα ηξνπνπνηήζνπκε θηι. 
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12 ύνοτη 
 

 

Σα κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζε έγγξαθα, έρνπλ πξάγκαηη ρξεζηκόηεηα ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο, όπσο ε δηεπθόιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ κηαο νκάδαο 

αλζξώπσλ. Παξόια απηά πνιινί έρνπλ άγλνηα γηα ηνλ ηύπν πιεξνθνξίαο πνπ 

απνζεθεύεηαη ζηα έγγξαθα, θύιια εξγαζίαο ή παξνπζηάζεηο ηνπο. Μεγάιε πξνζνρή 

απαηηείηαη από ηνπο ππεύζπλνπο ρξήζηεο γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο κε δηαξξνήο 

επαίζζεησλ πιεξνθνξηώλ ζε ηξίηνπο.  

 

ε απηή ηελ εξγαζία, παξνπζηάζακε αλαιπηηθά κηα πιεζώξα κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

απνζεθεύνληαη ζε αξρεία ηνπ Microsoft Office, είδακε ελδεηθηηθά πώο κπνξνύκε λα 

ηα εμάγνπκε ή λα ηα εληνπίζνπκε θαη ηξόπνπο γηα λα ηα απνκαθξύλνπκε. 

 

Η θαηαλόεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ε πινπνίεζε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ ειέγρνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πιεξνθνξηώλ. Μέρξη όκσο νη 

ρξήζηεο απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξε ζπλείδεζε ηεο θξπκκέλεο πιεξνθνξίαο πνπ 

πεξηέρεηαη θαη δηακνηξάδεηαη κε ηα έγγξαθά ηνπο, νη εξεπλεηέο κπνξνύλ θαη ζα 

ζπλερίζνπλ λα εθκεηαιιεύνληαη ηα κεηαδεδνκέλα ησλ εγγξάθσλ θαηά ηε δηελέξγεηα 

κηαο δηεξεύλεζεο.  
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