Computing and Information Systems Service

Windows XP

Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows
(2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical
User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί εικόνες και γραφικά σύµβολα για
αντιπροσώπευση εντολών, επιλογών ή ενεργειών. Αντί της δακτυλογράφησης µιας
εντολής, χρησιµοποιείται το ποντίκι για επιλογή εικόνων ή γραφικών συµβόλων, τα
οποία αντιπροσωπεύουν την επιδιωκόµενη δράση. Τα Windows επιτρέπουν στο
χρήστη να χρησιµοποιεί πολλές εφαρµογές ταυτόχρονα - κάθε εφαρµογή λειτουργεί
σε ξεχωριστό παράθυρό (window). Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα
παράθυρα ανοικτά ταυτοχρόνως, έτσι ώστε να βλέπετε και να χρησιµοποιείτε
περισσότερες από µία εφαρµογές. Αυτό διευκολύνει πολύ επίσης τη µεταφορά
πληροφοριών µεταξύ των διάφορων εφαρµογών.
Αφότου καταχωριστεί το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης επιτυχώς,
εµφανίζεται µια οθόνη παρόµοια µε αυτή που παρουσιάζεται πιο κάτω. Η δική σας
οθόνη µπορεί να φαίνεται ελαφρώς διαφορετική, αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που
τα Windows έχουν προσαρµοστεί και τα προγράµµατα τα οποία είναι εγκαταστηµένα
στον υπολογιστή σας. Η οθόνη του υπολογιστή ονοµάζεται επιφάνεια εργασίας
(desktop). Εργάζεστε στην επιφάνεια εργασίας µε τον ίδιο τρόπο όπως και σε ένα
κανονικό γραφείο – δηµιουργώντας αρχεία µε δοκίµια και επιστολές, γραφικές
παραστάσεις ή χρησιµοποιώντας έναν υπολογιστή τσέπης (calculator).

Επιφάνεια
Εργασίας

Κουµπί Έναρξης
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Άνοιγµα Εφαρµογής, Φακέλου ή Αρχείου
Ο ευκολότερος τρόπος να ανοιχτεί µια εφαρµογή, ένας φάκελος, ή ένα αρχείο στα
Windows είναι κάνοντας διπλό κλικ πάνω στα εικονίδια που βλέπετε στην επιφάνεια
εργασίας, τα οποία ονοµάζονται συντοµεύσεις (shortcuts). Για παράδειγµα, αν κάνετε
κλικ στο εικονίδιο My Documents
φακέλου My Documents θα ανοίξει.

, ένα παράθυρο µε τα περιεχόµενα του
Γραµµή Τίτλου

Κουµπιά
Ελέγχου

Σύνορα Παραθύρου
(Borders)

Στοιχεία Παραθύρου
Όταν ανοίγετε µια εφαρµογή, ένα φάκελο ή ένα αρχείο, τότε εµφανίζεται ένα νέο
παράθυρο. Τα περισσότερα από αυτά τα παράθυρα έχουν πολλά κοινά στοιχεία:
•

•

Η γραµµή τίτλου, που εµφανίζεται στην πάνω αριστερή πλευρά του
παραθύρου, παρουσιάζει το όνοµα της εφαρµογής, σε αυτή την περίπτωση
Τα έγγραφά µου (My Documents).
Στην πάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου µπορείτε να δείτε τα Κουµπιά
Ελέγχου
.
o Το πρώτο κουµπί
λέγεται Minimize. Κάνοντας κλικ σε αυτό το
κουµπί το παράθυρο µειώνεται σε ένα κουµπί στη γραµµή εργασίας
(Task Bar).
o Όταν µειώνετε ένα παράθυρο εφαρµογής σε ένα κουµπί στη γραµµή
εργασίας, η εφαρµογή συνεχίζει να τρέχει, αλλά το παράθυρό του δεν
καταλαµβάνει χώρο στην επιφάνεια εργασίας.
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o Μπορείτε να αποκαταστήσετε το ελαχιστοποιηµένο παράθυρο στο
προηγούµενο µέγεθός του κάνοντας κλικ σε αυτό το κουµπί στη
.
γραµµή εργασίας, στην προκειµένη περίπτωση
o Το δεύτερο κουµπί
λέγεται Maximize. Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το
κουµπί το παράθυρο γεµίζει ολόκληρη την οθόνη και το κουµπί
Maximize αντικαθίσταται από το κουµπί Restore .
o Μπορείτε να αποκαταστήσετε ένα µεγιστοποιηµένο παράθυρο στο
προηγούµενο µέγεθός του κάνοντας κλικ στο κουµπί Restore .
ονοµάζεται Close. Αυτό το κουµπί κλείνει την
o Το τελευταίο κουµπί
εφαρµογή ή το παράθυρο.
Κίνηση Παραθύρου
Μπορείτε να κινήσετε ένα παράθυρο που δεν είναι ούτε µεγιστοποιηµένο ούτε
ελαχιστοποιηµένο στη γραµµή εργασίας, σε µια άλλη θέση στην επιφάνεια εργασίας:
•
•
•

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη γραµµή τίτλου στην κορυφή του
παραθύρου που θέλετε να κινηθεί.
Κάνετε κλικ στο αριστερό κουµπί του ποντικιού και, κρατώντας το πιεσµένο,
σύρετε το παράθυρο στη νέα θέση.
Απελευθερώστε το κουµπί του ποντικιού όταν το παράθυρο βρεθεί στη θέση
που θέλετε.

Η διαδικασία που µόλις χρησιµοποιήσατε είναι γνωστή ως πάτηµα και σύρσιµο
(clicking and dragging). Αυτή η διαδικασία µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να
µετακινήσετε και άλλα στοιχεία, όπως εικόνες (icons), φακέλους (folders) και αρχεία
(files) οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας (Desktop).
Αλλαγή Μεγέθους Παραθύρου
Εάν χρησιµοποιείτε περισσότερες από µία εφαρµογές ταυτοχρόνως, ίσως θελήσετε
να αλλάξετε το µέγεθος και τη µορφή των παραθύρων στην επιφάνεια εργασίας σας:
•

•
•

Κινήστε το δείκτη του ποντικιού αργά πάνω από τα σύνορα του παραθύρου
που θέλετε να µεγεθύνετε έως ότου ο δείκτης ποντικιού πάρει µορφή διπλού
.
βέλους:
Κάνετε κλικ στο αριστερό κουµπί του ποντικιού και κρατώντας το πιεσµένο
σύρετε τα σύνορα έως ότου το παράθυρο αποκτήσει το µέγεθος που θέλετε.
Απελευθερώστε το κουµπί του ποντικιού όταν το παράθυρο αποκτήσει το
µέγεθος που θέλετε.

Εάν σύρετε κάποια σύνορα, η αλλαγή στο µέγεθος του παραθύρου εντοπίζεται µόνο
στην πλευρά αυτών των συνόρων. Εάν τοποθετήσετε το δείκτη στην κάτω δεξιά
γωνία, µπορείτε να µεγεθύνετε τις δυο πλευρές συγχρόνως.
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Άνοιγµα Εφαρµογής από Κουµπί Έναρξης (Start Button)
Αν και ο ευκολότερος τρόπος να ανοιχτεί µια εφαρµογή είναι µε το κουµπί
συντόµευσής του από την επιφάνεια εργασίας (Desktop), αυτό δεν είναι πάντα
δυνατό δεδοµένου ότι µόνο ένας µικρός αριθµός εφαρµογών έχει συντοµεύσεις στην
επιφάνεια εργασίας. Προκειµένου να είµαστε σε θέση να ανοίξουµε οποιαδήποτε
διαθέσιµη εφαρµογή πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το κουµπί έναρξης
οποίο βρίσκεται στη κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης.

, το

Για να ανοίξει οποιαδήποτε εφαρµογή από το κουµπί έναρξης:
•
•
•

Κάνετε κλικ στο κουµπί έναρξης Start
στην κάτω αριστερή πλευρά της
οθόνης.
Τοποθετώντας το δροµέα πάνω στο Programs (προγράµµατα) µπορείτε να δείτε
όλες τις διαθέσιµες εφαρµογές.
Κάνετε κλικ στην εφαρµογή που επιθυµείτε να ανοίξετε.

Για παράδειγµα, για να ανοίξετε την εφαρµογή Microsoft Word σύµφωνα µε την πιο
πάνω διαδικασία, κάνετε αριστερό κλικ στο κουµπί Start, µετά αριστερό κλικ στο
Programs, στο υποµενού κάνετε αριστερό κλικ στο Microsoft Office και τέλος
αριστερό κλικ στο Microsoft Word.
Κλείσιµο Εφαρµογής
Μπορείτε να κλείσετε µια εφαρµογή κάνοντας κλικ στο κουµπί Close
δεξιά πλευρά του παραθύρου,

στην άνω

ή µπορείτε να κλείσετε µια εφαρµογή από τη γραµµή µενού (Menu Bar):
• Κάνετε κλικ στην επιλογή File .
• Κάνετε κλικ στο Εxit.
Εάν έχει γίνει κάποια εργασία στην εφαρµογή που κλείνετε η οποία δεν έχει ήδη
σωθεί, θα ρωτηθείτε εάν επιθυµείτε να τη σώσετε.
Γραµµή Κύλισης
Μερικά παράθυρα έχουν Γραµµή Κύλισης (Scroll Bar) την οποία µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε για να δείτε πληροφορίες που υπάρχουν πέρα από τα σύνορα του
παραθύρου. Η γραµµή κύλισης εµφανίζεται όταν ένα παράθυρο είναι πάρα πολύ
µικρό για να παρουσιάσει ολόκληρο το περιεχόµενο ενός αρχείου ή ενός φακέλου.
(Μπορείτε να πειραµατιστείτε µε τη γραµµή κύλισης στην εφαρµογή Microsoft
Word).
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Βέλος Πάνω
Κύλισης

Κουτί Κύλισης

Γραµµή Κύλισης
Βέλος Κάτω
Κύλισης

Βέλος Αριστερής Κύλισης

Βέλος ∆εξιάς Κύλισης

Για να κινηθείτε µέσα στις πληροφορίες της εφαρµογής:
Κάνετε κλικ στο Βέλος Πάνω Κύλισης (Scroll Up Arrow), Βέλος Κάτω Κύλισης
(Scroll Down Arrow), Βέλος Αριστερής Κύλισης (Scroll Left Arrow) ή Βέλος
∆εξιάς Κύλισης (Scroll Right Arrow) για να µετακινηθείτε, αντιστοίχως, µια µικρή
απόσταση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Εάν κρατήσετε το κουµπί του ποντικιού
πατηµένο πάνω από ένα βέλος κύλισης, οι πληροφορίες θα µετακινούνται
συνεχώς έως ότου απελευθερώσετε το κουµπί ή έως ότου φθάσετε στο τέλος των
πληροφοριών σε εκείνη την κατεύθυνση,
ή
στην κατακόρυφη Γραµµή Κύλισης (Scroll Bar) κάνετε κλικ πάνω ή κάτω από το
Κουτί Κύλισης (Scroll Box) και στην οριζόντια γραµµή κύλισης κάνετε κλικ
αριστερά ή δεξιά από το κουτί κύλισης. Με αυτόν τον τρόπο θα κινείστε µέσω των
πληροφοριών ανά σελίδα τη φορά,
ή
κάνετε κλικ και σύρετε το Κουτί Κύλισης (Scroll Box) πάνω στη Γραµµή
Κύλισης (Scroll Bar) στη θέση που θέλετε. Το τµήµα του παραθύρου που
εµφανίζεται εξαρτάται από το πού βρίσκεται το κουτί κύλισης. Παραδείγµατος
χάριν, εάν τοποθετήσετε το κουτί κύλισης στα µισά της διαδροµής σε µια κάθετη
γραµµή κύλισης, το µεσαίο τµήµα του περιεχοµένου του παραθύρου θα
εµφανιστεί.
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Χρησιµοποίηση Μενού
Οι περισσότερες εφαρµογές έχουν επίσης µια Γραµµή Μενού (Menu Bar), η οποία
βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη γραµµή τίτλου του παραθύρου. Η γραµµή µενού
περιέχει τα ονόµατα των επιλογών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εκείνη την
εφαρµογή.
Γραµµή
Μενού

Για να επιλέξετε µενού:
•
•

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο όνοµα του µενού που θέλετε
να χρησιµοποιήσετε.
Κάνετε κλικ στο αριστερό κουµπί του ποντικιού. Το µενού ανοίγει.

Όταν ανοίγετε ένα µενού σας επιδεικνύεται ένας κατάλογος εντολών που µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε σε αυτή την εφαρµογή.
Για να διαλέξετε µια εντολή από το επιλεγµένο µενού:
•

Κάνετε κλικ στην εντολή που θέλετε να επιλέξετε.

Εάν θέλετε να κλείσετε το µενού χωρίς να διαλέξετε καµιά από τις εντολές του:
•

Κάνετε κλικ οπουδήποτε έξω από το µενού που έχετε ανοίξει.
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