
Εξοικείωση με τον Υπολογιστή και το Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας 
 
Εκκίνηση: Πιέζουμε το μεγαλύτερο (συνήθως) κουμπί στην κεντρική μονάδα. Όταν συνδεόμαστε σε 
τοπικό δίκτυο στη συνέχεια κρατάμε πατημένα τα πλήκτρα Ctrl και Alt και πιέζουμε το πλήκτρο 
Delete. Πληκτρολογούμε Όνομα Χρήστη και Κωδικό.-αν υπάρχει. 
Τερματισμός: Στο μενού Έναρξη επιλέγουμε με κλικ το Σβήσιμο. Στο επόμενο παράθυρο 
επιβεβαίωσης διαλέγουμε τερματισμός ή απενεργοποίηση. Για να κάνουμε:  
Επανεκκίνηση υπολογιστή: στο παραπάνω παράθυρο επιβεβαίωσης διαλέγουμε επανεκκίνηση.  
 Αποσύνδεση Χρήστη: Είτε στο παραπάνω παράθυρο επιβεβαίωσης , είτε από το μενού Έναρξη 
διαλέγουμε Αποσύνδεση Χρήστη για να βγούμε από το τοπικό δίκτυο με το όνομα που είχαμε συνδεθεί 
και να μπούμε με ένα άλλο όνομα πχ σαν administrator αν είχαμε περιορισμένα δικαιώματα και 
θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα νέο πρόγραμμα κλπ. 
Έννοια παραθύρου, πλαισίου διαλόγου, Χαρακτηριστικά παραθύρων, Άνοιγμα, κλείσιμο, 
μεγιστοποίηση, ελαχιστοποίηση, επαναφορά. Αλλαγή διαστάσεων και θέσης: Η εικόνα που 
έχουμε μπροστά μας ονομάζεται επιφάνεια εργασίας. Πάνω της βρίσκονται μικρά εικονίδια τα οποία 
συμβολίζουν έναν φάκελο ή ένα πρόγραμμα και τα οποία τα «ανοίγουμε» κάνοντας διπλό κλικ πάνω 
τους. Το παράθυρο που εμφανίζεται τότε μπροστά μας έχει μία λωρίδα τίτλου (η μπλε γραμμή όπου 
βρίσκεται ο τίτλος του παραθύρου που ανοίξαμε) που στα δεξιά της έχει 3 κουμπιά. Το κουμπί – 
ελαχιστοποίησης , το κουμπί  μεγιστοποίησης και το κουμπί  κλεισίματος. Αν έχουμε πατήσει το 
κουμπί μεγιστοποίησης στη θέση του εμφανίζεται το κουμπί επαναφοράς. Όταν ένα παράθυρο είναι 
ελαχιστοποιημένο το βρίσκουμε δίπλα στην Έναρξη . Για να το επαναφέρουμε κάνουμε κλικ πάνω 
του. 
Για να μετακινήσουμε ένα παράθυρο: (δεν πρέπει να είναι μεγιστοποιημένο) Κρατάμε πατημένο το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω στη λωρίδα τίτλου και σέρνουμε το ποντίκι. 
Για να αλλάξουμε το μέγεθος ενός παραθύρου: (δεν πρέπει να είναι μεγιστοποιημένο) Αν 
πλησιάσουμε το δείκτη του ποντικιού με προσοχή σε κάποια εξωτερική πλευρά του παραθύρου , θα 
γίνει ↔. Τότε κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σέρνουμε το ποντίκι. 
Κάτω από τη λωρίδα τίτλου βρίσκεται το βασικό μενού. (Αρχείο, επεξεργασία, κλπ) Σε κάθε μία από 
αυτές τις επιλογές κρύβεται ένα υπομενού. Συνήθως δεν εμφανίζονται όλες οι εντολές του υπομενού 
γι αυτό αφήνουμε το δείκτη του ποντικιού στο ≈_ που βρίσκεται στο κάτω του μέρος. Όταν μία 
επιλογή του υπομενού έχει δίπλα της το σύμβολο  απλώς αφήνουμε το δείκτη πάνω της, ενώ όταν 
έχει …αν την επιλέξουμε θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου, ένα παράθυρο δηλαδή στο οποίο ο 
υπολογιστής ζητά κάποιες πληροφορίες. Ένα παράθυρο διαλόγου δεν μεγιστοποιείται ούτε αλλάζει 
μέγεθος παρά μόνο μετακινείται και έχει μόνο δύο κουμπιά στην λωρίδα τίτλου τα: ? βοήθειας και  
κλεισίματος. Όταν σε ένα παράθυρο δεν χωρούν να εμφανιστούν όλα τα περιεχόμενά του, στα δεξιά 
του εμφανίζονται οι γραμμές κύλισης. Είναι μπάρες που έχουν στο πάνω μέρος το σύμβολο για να 
δούμε πιο πάνω και το σύμβολο  για να δούμε πιο κάτω κάθε φορά που «κλικάρουμε» πάνω τους. 
Αν «τσιμπήσουμε» τη μπάρα, κρατήσουμε δηλαδή πατημένο το κλικ πάνω της, μετακινούμαστε πιο 
γρήγορα. 
Δίπλα σε μερικές επιλογές του υπομενού εμφανίζονται κάποιοι συνδυασμοί πλήκτρων για άμεση 
ενεργοποίηση εντολών. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς να κάνω κλικ στο αντίστοιχο μενού, μπορώ να 
κρατήσω πατημένο ένα από τα πλήκτρα ∝⊃ή⎛ -ανάλογα ποιος συνδυασμός είναι -  και να πατήσω το 
αντίστοιχο γράμμα π.χ. για να εκτυπώσω θα κρατήσω πατημένο το Ctrl και θα πατήσω το πλήκτρο P. 
Θέματα βοήθειας. Περιεχόμενα. Λέξεις κλειδιά. Υπερκείμενο. Ευρετήριο Βοήθειας: Στο 
μενού Έναρξη υπάρχει η επιλογή βοήθεια και υποστήριξη. Επίσης βοήθεια μπορώ να βρω και μέσα 
από το μενού κάθε παραθύρου ή να πατήσω το πλήκτρο φ. Στο παράθυρο που εμφανίζεται και στο 

σημείο όπου ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει μορφή και γίνεται  υπάρχει ένα υπερκείμενο, 
κάνοντας δηλαδή κλικ θα ανοίξει ένα παράθυρο με πληροφορίες για αυτό το θέμα. Αν ψάχνω για κάτι 
συγκεκριμένο, στο κουτί αναζήτηση κάνω μέσα κλικ, πληκτρολογώ τη λέξη που ζητώ και πατώ στο 

. (Δεν ξεχνώ πρώτα με ⊃ και ⎛να «γυρίσω» στα ελληνικά.) Αν στο μενού πατήσω το εικονίδιο 
Ευρετήριο εμφανίζονται κατά αλφαβητική σειρά όλες οι λέξεις για τις οποίες μπορώ να βρω βοήθεια, 
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κάνω κλικ σ’ αυτή που θέλω και μετά στο εμφάνιση. Μπορώ να εκτυπώσω πατώντας στο εικονίδιο 
Εκτύπωση. 
Προσαρμογή επιφάνειας εργασίας στις ανάγκες του χρήστη: Μπορώ να τακτοποιήσω κατά 
όνομα, τύπο μέγεθος κλπ. τα εικονίδια που βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια εργασίας μου κάνοντας 
δεξί κλικ πάνω στο κενό (όχι πάνω σε εικονίδιο) και αφήνοντας το δείκτη στο τακτοποίηση εικονιδίων 
κατά. Αν κάνω κλικ στο αυτόματη τακτοποίηση, τα εικονίδια τακτοποιούνται μόνα τους από τον 
υπολογιστή και δεν μπορώ να τα μετακινήσω. Για να μετακινήσω ένα εικονίδιο σε άλλη θέση απλά 
κρατώ πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω του και σέρνω το δείκτη.  
Για να δημιουργήσω ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας: Μέσα στο μενού Έναρξη - βρίσκω το 
πρόγραμμα ή το φάκελο του οποίου θέλω να φτιάξω το εικονίδιο. (Αν είναι πρόγραμμα, μέσα στο 
Έναρξη- Όλα τα προγράμματα). Αφήνω το δείκτη πάνω του, πατώ δεξί κλικ, αποστολή προς, επιφάνεια 
εργασίας(δημιουργία συντόμευσης). 
Για να αλλάξω όνομα σε ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας: Κάνω δεξί κλικ πάνω του, 

διαλέγω Μετονομασία και πληκτρολογώ το νέο του όνομα. Τέλος πατώ ⌠ ή κάνω κλικ κάπου στο 
κενό. 
Για να σβήσω ένα εικονίδιο από την επιφάνεια εργασίας: Το επιλέγω πρώτα με απλό κλικ και πατώ 

το πλήκτρο δ ή BackSpace   (ή Κάνω δεξί κλικ πάνω του, διαλέγω Διαγραφή ) και στο παράθυρο 
επιβεβαίωσης πατώ στο ναι. Το εικονίδιο μεταφέρθηκε στον κάδο ανακύκλωσης. Αν μετανιώσω 
μπορώ να πατήσω το Ctrl μαζί με το πλήκτρο Χ που αναιρεί την τελευταία μου κίνηση ή να ανοίξω το 
παράθυρο Κάδος ανακύκλωσης – θα το βρω μέσα στην Έναρξη ή στην επιφάνεια εργασίας– να κάνω 
δεξί κλικ σ’ αυτό που έσβησα και να διαλέξω Επαναφορά. Αν διαλέξω πάλι διαγραφή ή άδειασμα του 
κάδου ανακύκλωσης (στα αριστερά) έχω πια οριστική διαγραφή και δεν μπορώ να το ξαναπάρω. 
Σβήνοντας ένα εικονίδιο δε σημαίνει ότι έσβησα και το πρόγραμμα ή το φάκελο στον οποίο 
αναφέρεται. Εκείνο εξακολουθεί και υπάρχει. 
Αλλαγή φόντου στην επιφάνεια εργασίας: Σε κάποιο σημείο της επιφάνειας εργασίας κάνω δεξί 
κλικ (όχι πάνω σε εικονίδιο) και επιλέγω Ιδιότητες . Στο νέο παράθυρο κάνω κλικ στην καρτέλα 
επιφάνειας εργασίας, στο κουτί φόντο διαλέγω την εικόνα που θέλω και βλέπω στην προεπισκόπηση 
και `στο κουτί θέση διαλέγω τον τρόπο που θέλω να εμφανίζεται αυτή η εικόνα . Αν διαλέξω στο 
κέντρο τότε μπορώ στο πιο κάτω κουτί να διαλέξω το χρώμα που θα συμπληρώσει τα περιθώρια. Με 
την επιλογή Αναζήτηση μπορώ να μπω σε κάποιο φάκελο του υπολογιστή μου και να βρω μια δική 
μου εικόνα που έχω αποθηκευμένη. Αν θέλω να δω τις επιλογές που έκανα σε φυσικό μέγεθος κάνω 
κλικ στο Εφαρμογή.  Όταν τελειώσω πατώ στο ΟΚ. 
Όλες οι παρακάτω ρυθμίσεις βρίσκονται μέσα στο παράθυρο Ιδιότητες Οθόνη που ενεργοποιώ όπως 
πιο πάνω με δεξί κλικ – Ιδιότητες : 
Αλλαγή ανάλυσης και αριθμού χρωμάτων: Κάνω κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις , διαλέγω ανάλυση 
οθόνης και ποιότητα χρώματος και πατώ στο Εφαρμογή. Αν το αποτέλεσμα με ικανοποιεί, πατώ στο 
Ναι. Αν όχι, δεν κάνω τίποτε. Η οθόνη επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση μετά από λίγα 
δευτερόλεπτα. 
Αλλαγή προφύλαξης οθόνης: Αν δεν πειράξω το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι για κάποιο χρονικό 
διάστημα που ορίζω εγώ ό’τι υπήρχε στην οθόνη χάνεται (όχι για πάντα!) και στη θέση του 
εμφανίζεται ένα γραφικό που ονομάζεται προφύλαξη οθόνης. Επαναφέρω απλά κουνώντας το ποντίκι. 
Για να αλλάξω την προφύλαξη κάνω κλικ στην καρτέλα προφύλαξη οθόνης (εννοείται πριν δεξί κλικ - 
Ιδιότητες ), διαλέγω την προφύλαξη που θέλω βλέποντάς την στη μικρογραφία και το χρόνο αναμονής 
και κάνω προεπισκόπηση για να τη δω σε φυσικό μέγεθος. Αν θέλω να κάνω μικρές αλλαγές στην 
προφύλαξη που διάλεξα πατώ στο Ρυθμίσεις. (Προσέχω να πατώ το ΟΚ πρώτα στο παράθυρο που 
άνοιξα τελευταίο). 
Με την επιλογή ενέργεια μπορώ να ρυθμίσω να σβήνει η οθόνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, 
να απενεργοποιούνται οι σκληροί δίσκοι κλπ. 
Στις καρτέλες Θέματα Και Εμφάνιση διαλέγω έτοιμους συνδυασμούς θεμάτων, χρωμάτων, 
γραμματοσειρών κλπ. 
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