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Πρώτη επαφή με την επιφάνεια
εργασίας των Windows 7
Πρώτη επαφή με το desktop – Τα παράθυρα των εφαρμογών – Κουμπί και μενού έναρξης – Γραμμή εργασιών – Απενεργοποίηση υπολογιστή
Το πρώτο που αντικρίζει κανείς στα Windows 7 είναι η επιφάνεια εργασίας (desktop), πάνω
στην οποία διαδραματίζονται... τα πάντα. Το desktop είναι διακοσμημένο με εικόνα (ταπετσαρία - wallpaper), την οποία μπορούμε να αλλάξουμε κατά βούληση, όπως θα δούμε σε
επόμενο κεφάλαιο. Εκείνα που μας τραβούν την προσοχή είναι τα εικονίδια στο desktop και η
ημιδιαφανής λωρίδα στο κάτω μέρος, που περιλαμβάνει διάφορα εικονίδια και σύμβολα.

Τα βασικά στοιχεία της διεπαφής των Windows

1. Επιφάνεια εργασίας (desktop)
2. Κουμπί έναρξης (start button)
3. Μενού έναρξης (start menu)
4. Γραμμή εργασιών (taskbar)
5. Εικονίδια (icons)

Ας ξεκινήσουμε μετακινώντας το δείκτη πάνω από το εικονίδιο στην κάτω αριστερή γωνία, με την ένδειξη «Έναρξη». Μόλις σύρουμε το δείκτη από πάνω, η μορφή του θα αλλάξει
ελαφρώς για να μας δείξει ότι είναι έτοιμο για επιλογή. Το συγκεκριμένο εικονίδιο με το
21

πρώτα βήματα σε Windows & Internet
λογότυπο των Windows είναι το κουμπί Έναρξης (Start Βutton). Μόλις το κλικάρουμε (δηλαδή
πατήσουμε το αριστερό πλήκτρο του mouse/touchpad), φανερώνει το κεντρικό μενού Έναρξης των Windows.
Προς το παρόν ας ασχοληθούμε με
την αριστερή πλευρά του μενού
Έναρξης, το οποίο περιέχει εικονίδια ορισμένων προγραμμάτων (ή
«εφαρμογών» - θα χρησιμοποιούμε
εναλλασσόμενα αυτούς τους τίτλους) που περιέχονται στα Windows.
Ας κλικάρουμε την «Πασιέντζα».
Αμέσως θα ανοίξει το πρόγραμμα
και θα εμφανιστεί το παράθυρό του.

1

4

2

Αυτό είναι ένα τυπικό παράθυρο
εφαρμογής στα Windows.
1. Τίτλος εφαρμογής
2. Μενού εντολών
3. Κύριος χώρος εφαρμογής
4. Ε ικονίδια ελαχιστοποίησης –
μεγιστοποίησης – κλεισίματος
5. Γραμμή κατάστασης

3

5

Πάνω αριστερά εμφανίζεται το όνομά της και πάνω δεξιά τα κουμπιά ελέγχου του παραθύρου. Στο μέσο, το κύριο μέρος του παραθύρου, είναι ο χώρος στον οποίο εκτελείται το
πρόγραμμα και βρίσκονται τα διάφορα στοιχεία του (εν προκειμένω... τα τραπουλόχαρτα!).
Παρατηρήστε επίσης δύο λωρίδες πάνω και κάτω από το χώρο εκτέλεσης του προγράμματος: πάνω βρίσκονται τα μενού με τις διάφορες εντολές που μπορούμε να δώσουμε και
κάτω ενδέχεται να βρίσκεται η λεγόμενη «γραμμή κατάστασης», η οποία προβάλλει διάφορα
στοιχεία ειδικά για την εκάστοτε εφαρμογή. Ας κλικάρουμε την πρώτη επιλογή του μενού –
«Παρτίδα»: αμέσως ξεδιπλώνεται το ρεπερτόριο των διαθέσιμων εντολών. Αν κλικάρουμε την
τελευταία επιλογή «Έξοδος», κλείνουμε το πρόγραμμα.
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Εναλλακτικά, μπορούμε να κλείσουμε
το παράθυρο του προγράμματος κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουτάκι με το
«x», στην πάνω δεξιά γωνία.

Αν επιχειρήσουμε να κλείσουμε ένα πρόγραμμα
χωρίς να αποθηκεύσουμε (να «σώσουμε» όπως λέμε)
την κατάστασή του, ένα καινούργιο παραθυράκι
εμφανίζεται και μας ρωτάει τι θέλουμε να κάνουμε.
Αυτά τα παράθυρα ονομάζονται «πλαίσια διαλόγου»
και απαιτούν να κλικάρουμε μία από τις επιλογές, για
να ολοκληρωθεί η ενέργεια που βλέπουμε. Για την
ώρα, θα πατήσουμε «Να μην γίνει αποθήκευση».

Ας ανοίξουμε τώρα τη
«Ζωγραφική». Παρατηρούμε
ότι, αντί για μενού, υπάρχει
ένας διαφορετικός τρόπος
προβολής των διαθέσιμων εντολών: αυτή είναι η
λεγόμενη «κορδέλα» που
θα εξετάσουμε παρακάτω.
Μπορούμε να την ονομάσουμε και «εργαλειοθήκη»,
αφού μοιάζει με την παλέτα
του ζωγράφου, με τα πινέλα
και τα χρώματά του.

23

πρώτα βήματα σε Windows & Internet

Ας στρέψουμε την προσοχή μας στην κάτω λωρίδα, τη λεγόμενη «γραμμή εργασιών» ή
«taskbar». Εδώ παρατηρούμε ότι μόλις ανοίξαμε το πρόγραμμα «Ζωγραφική», προστέθηκε
το εικονίδιο της εφαρμογής πάνω στη γραμμή. Αν σύρουμε το δείκτη πάνω από το εικονίδιο
του προγράμματος, φαίνεται σε μικρογραφία το παράθυρό του. Όσα προγράμματα έχουμε
παράλληλα ανοιχτά, θα εμφανίζονται εδώ με τη μορφή εικονιδίων. Κλικάροντας το καθένα,
το φέρνουμε στο προσκήνιο για να ασχοληθούμε μαζί του.

Αν θέλουμε να αποκρύψουμε
το πρόγραμμα, χωρίς όμως να
το κλείσουμε οριστικά, πατάμε
«Ελαχιστοποίηση». Κλικάροντας
ξανά το εικονίδιό του στη γραμμή
εργασιών, το επαναφέρουμε στην
επιφάνεια εργασίας.
Αντιθέτως, αν θέλουμε το παράθυρο της εφαρμογής να καταλάβει όλο
το δυνατό χώρο πάνω στην επιφάνεια εργασίας, πατάμε το κουμπάκι της
Μεγιστοποίησης. Για να επαναφέρουμε το παράθυρο στις προηγούμενες
διαστάσεις του, κλικάρουμε και πάλι το μεσαίο κουμπάκι, το οποίο έχει
αλλάξει σε «Επαναφορά κάτω».
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Κουραστήκατε; Μήπως είναι η
ώρα για ένα διάλειμμα; Αν θέλετε
να κλείσετε τον υπολογιστή, δεν
έχετε παρά να πάτε στην Έναρξη
και να πατήσετε «Τερματισμός λειτουργίας». Όπως θα προσέξετε,
δίπλα ακριβώς, στα δεξιά, υπάρχει
ένα μικρό βελάκι που αποκαλύπτει
ένα μενού με επιπλέον δυνατότητες απενεργοποίησης του
υπολογιστή:
l Αλλαγή χρήστη: Αν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται από περισσότερους από έναν χρήστες,
μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστούς
«λογαριασμούς» για τον καθένα. Για παράδειγμα, αν θέλουμε
το παιδί μας να έχει τη δική του
επιφάνεια εργασίας και να μην έχει πρόσβαση στα προγράμματα και στα δικά μας αρχεία,
του φτιάχνουμε έναν ξεχωριστό «λογαριασμό» στον υπολογιστή, για να μπαίνει και να βλέπει
μόνο τα δικά του στοιχεία.
l Αποσύνδεση: Ο υπολογιστής δεν κλείνει εντελώς, απλώς κλείνει όλα τα προγράμματα και
μπαίνει σε κατάσταση αναμονής (standby). Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να
πεταχτείτε κάπου στα γρήγορα, αλλά δεν θέλετε να κλείσετε τελείως το σύστημα.
l Κλείδωμα: Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε να «κλειδώσετε» τον υπολογιστή, δηλαδή
να μην κλείσετε τα προγράμματα, αλλά να εμποδίσετε την πρόσβαση στα Windows, με τη
χρήση κωδικού (password).
l Επανεκκίνηση: Τα Windows τερματίζουν τη λειτουργία τους, όμως ο υπολογιστής δεν
κλείνει, αλλά ξαναφορτώνει το λειτουργικό εξαρχής. Αυτή είναι μια ενέργεια που απαιτείται
συχνά όταν εγκαθιστάτε ένα καινούργιο πρόγραμμα ή συνδέετε για πρώτη φορά μια νέα
συσκευή στον υπολογιστή.
l Αναστολή λειτουργίας: Τα Windows αποθηκεύουν τα ανοιχτά προγράμματα και την επιφάνεια εργασίας και θέτουν τον υπολογιστή σε standby, έτσι ώστε να μην καταναλώνει πολύ
ρεύμα. Όταν επανέλθετε, δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από την αρχή. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί on-off, να κουνήσετε λίγο το ποντίκι ή να πατήσετε γρήγορα λίγες φορές ένα πλήκτρο και ο υπολογιστής θα «ξυπνήσει», και θα δείτε όλα τα προγράμματά
σας και τη δουλειά σας ακριβώς το σημείο που ήταν, όπως τα είχατε αφήσει πριν επιλέξετε
την αναστολή λειτουργίας.
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