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1. Εισαγωγή 

1.1 Λειτουργικά συστήµατα προσωπικών υπολογιστών  

Τα λειτουργικά συστήµατα (operating systems) είναι προγράµµατα που έχουν σκοπό να 

διεκπεραιώνουν τη συνεργασία µεταξύ του χρήστη και του υλικού του υπολογιστικού 

συστήµατος, καθώς επίσης και µεταξύ των προγραµµάτων του χρήστη και του υλικού. 

Επί πλέον υποστηρίζουν και πολλές άλλες λειτουργίες, όπως η διαχείριση των πόρων του 

υπολογιστικού συστήµατος, η εκτέλεση των προγραµµάτων, η διαχείριση των 

δεδοµένων στα αποθηκευτικά µέσα, η διαχείριση της µνήµης, η διαχείριση των 

εκτυπώσεων και πολλά άλλα.  

Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα προσωπικών υπολογιστών έχουν εξελιχθεί σε 

µεγάλο βαθµό. Εκτός από τις πολύ σηµαντικές δυνατότητες, πολλές από τις οποίες δεν 

ενδιαφέρουν το µέσο χρήστη, παρέχουν πολύ χρήσιµες ιδιότητες για κάθε χρήστη και 

υποστηρίζουν ένα γενικευµένο περιβάλλον χρήσης και εργασίας. Όσο οι δυνατότητες 

αυτές αυξάνονται, τόσο πιο δυσδιάκριτα γίνονται τα όρια ανάµεσα σε ένα απλό 

λειτουργικό σύστηµα και σε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον εργασίας.  

Το λειτουργικό σύστηµα (operating system ή απλώς "λειτουργικό"), είναι όπως είδαµε, 

ένα είδος λογισµικού που αναλαµβάνει να διεκπεραιώνει τη συνεργασία του υλικού του 

υπολογιστή µε τα προγράµµατα που χρησιµοποιούµε. Επίσης υποστηρίζει το χρήστη στη 

διαφύλαξη των αρχείων του, στις αντιγραφές των αρχείων σε άλλα µέσα, όπως CD κα 

DVD, την εγκατάσταση και χρήση νέων προγραµµάτων, τις εκτυπώσεις του, τη σύνδεσή 

του µε δίκτυα υπολογιστών, τη χρήση του ∆ιαδικτύου, ακόµα και το άνοιγµα και κλείσιµο 

του υπολογιστή του. Βλέπουµε δηλαδή ότι «σχεδόν τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη 

µεσολάβηση του λειτουργικού συστήµατος».   

Για παράδειγµα, τα Windows XP και όλα τα αµέσως προηγούµενα λειτουργικά 

συστήµατα, όπως τα Windows 2000, Windows NT και Windows 98, εκτός από τις 

θεωρούµενες ως βασικές λειτουργίες, όπως κειµενογράφηση, εκτυπώσεις, διαχείριση 

αρχείων κλπ, υποστηρίζουν την επεξεργασία εικόνας και φωτογραφίας, τη ζωγραφική, 

την αναπαραγωγή µουσικής, τη δηµιουργία video, την έκδοση βιβλίων (desktop 
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publishing) και έχουν αυξηµένες δυνατότητες δικτύωσης και χρήσης του ∆ιαδικτύου 

καθώς και πολλά άλλα χρήσιµα στοιχεία.  

Πυρήνας του λειτουργικού συστήµατος 

Κάθε λειτουργικό σύστηµα περιλαµβάνει διάφορα τµήµατα. Πρώτο από τα συστήµατα 

αυτά, λόγω σπουδαιότητας, είναι ο πυρήνας, που είναι θεωρητικά µη «ορατός» στο 

χρήστη. Η σχεδίαση και υλοποίηση του πυρήνα είναι αντίστοιχη της «αρχιτεκτονικής» 

του επεξεργαστή, που χρησιµοποιείται από το υπολογιστικό σύστηµα και καθορίζει τις 

πιο σηµαντικές ιδιότητες του λειτουργικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, η σχεδίαση 

του πυρήνα αντιστοιχεί στο είδος του επεξεργαστή, πχ αν είναι των 16, 32 ή 64 bit. 

Επίσης οι βασικές δυνατότητες του λειτουργικού συστήµατος, όπως η πολυεπεξεργασία 

(που αναφέρεται στη δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών επεξεργαστών), το σύστηµα 

αποθήκευσης, διαφύλαξης και διαχείρισης των δεδοµένων και άλλα εξαρτώνται σε πολύ 

µεγάλο βαθµό από τις δυνατότητες του πυρήνα.  

Ένα επίσης πολύ σηµαντικό "τµήµα" του λειτουργικού συστήµατος είναι το παρεχόµενο 

περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες. Με τον όρο αυτό εννοούµε όλα όσα σχετίζονται 

µε τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης (ή διαδραστικότητας) µεταξύ του χρήστη και του 

υπολογιστή (από τα χρώµατα του φόντου και την οργάνωση της επιφάνειας εργασίας 

στην οθόνη µέχρι τον τρόπο χειρισµού του ποντικιού και των παραθύρων). Είναι 

προφανές πως το περιβάλλον εργασίας δεν χαρακτηρίζει µόνο το ίδιο το λειτουργικό 

σύστηµα, αλλά και όλες τις εφαρµογές που εκτελούνται κάτω από αυτό.  

Υποστήριξη περιβάλλοντος  εργασίας 

Ένα άλλο επίσης σηµαντικό στοιχείο του λειτουργικού συστήµατος είναι το περιβάλλον  

εργασίας που υποστηρίζει. Το περιβάλλον εργασίας χαρακτηρίζει όλες τις εφαρµογές που 

εκτελούνται κάτω από το λειτουργικό σύστηµα, τον τρόπο χρήσης του από τους χρήστες 

και ειδικότερα τη διασύνδεση µε το χρήστη. Σήµερα πολλά λειτουργικά συστήµατα 

υποστηρίζουν γραφικά περιβάλλοντα διασύνδεσης του χρήστη (Graphical User Interface 

- GUI), όπως τα Microsoft Windows, το Linux και το Mac OS X.  

Ο τελικός χρήστης ενός λειτουργικού συστήµατος έχει σήµερα στον υπολογιστή του ένα 

ενιαίο, εύχρηστο ολοκληρωµένο περιβάλλον εργασίας, που τον βοηθά να διεκπεραιώνει 

µε ευχέρεια όλες τις εργασίες του. Μπορεί να χρησιµοποιεί πολλές εφαρµογές 
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ταυτόχρονα και να µετακινεί εύκολα τα δεδοµένα του µεταξύ διαφόρων εφαρµογών, πχ 

από ένα πίνακα της Access, ή του Excel που υποστηρίζει επεξεργασία και ανάλυση 

δεδοµένων, στο Word για να τα παρουσιάσει µε τη χρήση ενός κειµένου. 

Συνοδευτικές εφαρµογές 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και διάφορες συνοδευτικές εφαρµογές, οι οποίες 

αποτελούν το τρίτο µέρος του λειτουργικού. Αυτές οι εφαρµογές µπορεί να είναι 

προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, προγράµµατα 

επεξεργασίας εικόνας, παιχνίδια, διαχειριστές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και πολλά 

άλλα. Πάντως αν και σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να προσφέρονται µαζί µε το 

λειτουργικό σύστηµα, δεν αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του. Αυτό συµβαίνει αφού 

πολλά από αυτά είναι δυνατόν να µην εγκατασταθούν αν δεν τα θέλει ο χρήστης, χωρίς 

πρόβληµα, δεδοµένου ότι το υπόλοιπο λειτουργικό σύστηµα θα εξακολουθεί να 

λειτουργεί κανονικά. 

 

1.2. Τα Windows της εταιρείας Microsoft 

Τα Microsoft Windows είναι σήµερα, χωρίς αµφιβολία, το πιο διαδεδοµένο λειτουργικό 

σύστηµα προσωπικών υπολογιστών. Για να κατανοήσουµε τις δυνατότητές του και τη 

χρησιµότητά του είναι σηµαντικό να αναφερθούµε στις δυο βασικές έννοιες της 

πληροφορικής, δηλαδή το υλικό και το λογισµικό και να εξετάσουµε τη σηµασία του και 

προσφορά του σε σχέση µε τις έννοιες αυτές. Πιο απλά ο χρήστης ενδιαφέρεται για δυο 

πράγµατα: 

►  Τον  ε ξοπλ ισµό ,  δηλαδή  το  υλ ι κό  ( ha rdware )  που  πρέπε ι  να  

δ ιαθέτε ι  γ ια  να  µπορε ί  να  ανταποκρ ί ν ετα ι  στ ι ς  ανάγκες  του  κα ι  

►  Το  αντ ίστο ι χο  λογ ισµ ι κ ό  ( so f twa re )  γ ια  τ ι ς  ανάγκες  του .   

Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο υπολογιστής.  

Στο υλικό συµπεριλαµβάνονται:  

 ο επεξεργαστής,  
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 η µνήµη,  

 οι σκληροί δίσκοι και τα άλλα αποθηκευτικά µέσα,  

 η κάρτα γραφικών,  

 οι κάρτες επικοινωνίας, 

 οι κάρτες διασύνδεσης µε όλες τις εξωτερικές µονάδες 

 τα µικρόφωνα και ηχεία και πολλά άλλα 

Στο λογισµικό συµπεριλαµβάνονται:  

 το λειτουργικό σύστηµα. 

 τα διάφορα προγράµµατα που χρησιµοποιούµε για την εκτέλεση συγκεκριµένων 

εργασιών (πχ Word, Excel, PowerPoint κλπ). 

 τα προγράµµατα εφαρµογών (πχ Μισθοδοσία, Λογιστική, Αποθήκη, Πελάτες, 

Προµηθευτές, Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων κλπ)  

Σήµερα, το λειτουργικό σύστηµα Windows XP είναι το κύριο λειτουργικό σύστηµα της 

εταιρείας Microsoft και το πιο διαδεδοµένο στην κατηγορία των προσωπικών 

υπολογιστών. Πάντως το επόµενο λειτουργικό σύστηµα που αναµένεται να καθιερωθεί 

και ενδεχοµένως να επικρατήσει είναι το Windows Vista, που τώρα κάνει την εµφάνισή 

του. Στη πάντως συνέχεια θα περιγράψουµε τις βασικές διαδικασίες χρήσης του 

λειτουργικού Windows XP.  

Ο υπολογιστής είναι εύχρηστο εργαλείο για όλους 

Τα λειτουργικά συστήµατα Windows εξελίχθηκαν και βασικό στόχο είχαν την 

απλούστερη διασύνδεσή τους µε το χρήστη και τη χρήση από τον απλό χρήστη χωρίς 

ανάγκες ιδιαιτέρων γνώσεων στην πληροφορική. Πέτυχαν δηλαδή αυτό, που πολλοί 

ήθελαν αλλά δεν τα κατάφερναν. «Να κάνουν τον υπολογιστή ένα εύχρηστο εργαλείο 

για τον κάθε ένα».  

Έτσι πέρασαν από το στάδιο αποµνηµόνευσης εντολών από το χρήστη στο στάδιο 

επιλογής εντολών, µέσα από λίστες και εικονίδια µε τη χρήση δεικτικών µηχανισµών, 

όπως το ποντίκι. Σήµερα πολλά λειτουργικά συστήµατα υποστηρίζουν γραφικά 

περιβάλλοντα διασύνδεσης του χρήστη (Graphical User Interface - GUI). Με τη διάδοση 

των λειτουργικών συστηµάτων αυτών, κυρίως όµως µε την κυκλοφορία του πιο 
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διαδεδοµένου λειτουργικού συστήµατος τελικού χρήστη, που εµφανίστηκε ποτέ στο 

χώρο του λογισµικού, των Windows, αυξήθηκε η ευχρηστία τους.  

Οι εκδόσεις που έχουν παρουσιαστεί από τον καιρό που τα windows κυκλοφόρησαν για 

πρώτη φορά είναι πολλές. Το ίδιο και οι προστιθέµενες βελτιώσεις σε κάθε νέα έκδοση. 

Η βασική ιδέα, ωστόσο, παραµένει η ίδια: Με τα Windows, ο τελικός χρήστης έχει πλέον 

στον υπολογιστή του ένα ενιαίο, εύχρηστο και πλήρες περιβάλλον, που τον βοηθά να 

διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες του. Μπορεί να δουλεύει πολλές εφαρµογές µαζί, να 

µετακινεί εύκολα τα δεδοµένα από τη µια εφαρµογή στην άλλη (για παράδειγµα έναν 

πίνακα του Excel στο Word) να παρακολουθεί το ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο, να 

εργάζεται σε ένα αποµακρυσµένο σύστηµα και όλα αυτά σχεδόν χωρίς περιορισµούς στις 

παρουσιαζόµενες ανάγκες. Το λειτουργικό σύστηµα Windows XP υποστηρίζει όλα τα 

παραπάνω. 

Σύστηµα ασφάλειας 

Τα windows επίσης διαθέτουν κανόνες ασφάλειας, διαφόρων επιπέδων, οι οποίοι 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµη και από τον άπειρο χρήστη. Θα πρέπει να 

σηµειώσουµε πάντως ότι ένα σύστηµα προσωπικού υπολογιστή µπορεί να λειτουργεί 

ανεξάρτητα, δηλαδή µόνο του σε ένα σπίτι ή γραφείο. Μπορεί επίσης να λειτουργεί και 

σε ένα περιβάλλον εργασίας µε πολλούς χρήστες, οι οποίοι διαθέτουν παρόµοιο 

εξοπλισµό, όπως γίνεται στις επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή οι κανόνες ασφάλειας 

είναι διαφορετικοί και το σύστηµα ασφάλειας θα πρέπει να έχει διαφορετικές ρυθµίσεις. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως το λειτουργικό σύστηµα, µε το σύστηµα ασφάλειας που 

υποστηρίζει, έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών.   

Γενικά κάθε χρήστης µπορεί να έχει ένα λογαριασµό (account) στον οποίο το σύστηµα 

κρατά πληροφορίες σχετικές µε τα δικαιώµατά του και την ταξινόµησή του σε µια 

συγκεκριµένη οµάδα χρηστών. Για τους λόγους αυτούς κάθε χρήστης έχει ένα όνοµα 

(Login name) και ένα σύνθηµα (password) µε τα οποία αναγνωρίζεται από το σύστηµα. 

Οι διαδικασίες ασφαλείας σε ένα περιβάλλον πολλών χρηστών ρυθµίζονται από τον 

υπεύθυνο του συστήµατος. Εµείς στη συνέχεια θα θεωρούµε ότι χρησιµοποιούµε ένα 

ανεξάρτητο υπολογιστή.  
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2. ∆ιαχείριση της επιφάνειας εργασίας  

 

 

Εικόνα 2.1 Παράδειγµα τυπικής οθόνης εργασίας των Windows XP 

2.1 Εργασία στα Windows XP 

Ένα παράδειγµα µιας τυπικής οθόνης εργασίας, που εµφανίζεται αµέσως µετά την 

επιτυχή πληκτρολόγηση του ονόµατος και του κωδικού (συνθήµατος) του χρήστη 

περιέχεται στην Εικόνα 2.1. Όπως φαίνεται, τα κύρια στοιχεία της επιφάνειας εργασίας 

είναι τα ακόλουθα. 

Το Desktop (Επιφάνεια εργασίας) 
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Το Desktop (επιφάνεια εργασίας) είναι όλη η περιοχή που περιλαµβάνει τα εικονίδια, που 

αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα προγράµµατα, ή διεκπεραιώνουν κάποιες ενέργειες. Το 

Desktop µπορεί να διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του χρήστη. Είναι για 

παράδειγµα δυνατό να µεταβληθεί το χρώµα, να εγκατασταθεί µια φωτογραφία ή ένα 

σχέδιο, αλλά και να προστεθούν ή να αφαιρεθούν εικονίδια προγραµµάτων. 

Το κουµπί Start  (έναρξη) 

Το κουµπί Start βρίσκεται στο κάτω αριστερά µέρος της οθόνης. Μέσω αυτού παρέχεται 

πρόσβαση σε ένα σύνολο ενεργειών, όπως πχ. η εκτέλεση προγραµµάτων. Συγκεκριµένα 

ανοίγει ένα µενού από επιλογές σχετικές µε το ξεκίνηµα προγραµµάτων, το άνοιγµα 

διαφόρων εγγράφων και τη χρήση των εργαλείων του συστήµατος. 

Το κουµπί My Computer  (Ο Υπολογιστής µου) 

∆ίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε συσκευή του υπολογιστικού συστήµατος, όπως 

δίσκους, δισκέτες, CD, καθώς και σε όλους τους πόρους.  

 

Το κουµπί Recycle Bin  (Ο κάδος ανακύκλωσης) 

Χρησιµοποιείται όπως ένας κάλαθος αχρήστων. Όσα αρχεία διαγράφουµε, δεν χάνονται 

ολοκληρωτικά, αλλά αποθηκεύονται στον κάδο ανακύκλωσης µέχρι να αποφασίσει ο 

χρήστης να τον αδειάσει, ή να σβήσει ολοκληρωτικά όσα αρχεία είναι σίγουρος ότι δεν 

τα χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση πριν από την ολική διαγραφή τους µπορούµε να τα 

επαναφέρουµε από τον κάδο ανακύκλωσης στην αρχική τους θέση. Αν ο χρήστης 

θεωρήσει ότι δεν χρειάζεται τον κάδο ανακύκλωσης µπορεί να τον καταργήσει. Επίσης 

µπορεί να αυξήσει ή µειώσει το χώρο που διαθέτει. 
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Τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας  ,  ,  

Αυτά περιλαµβάνουν τα εικονίδια των διαφόρων εφαρµογών, τα εικονίδια των φακέλων 

(folders ή directories) και τα εικονίδια των διαφόρων εγγράφων. Η επιφάνεια εργασίας 

καταλαµβάνει ολόκληρη την οθόνη του υπολογιστή. 

∆υνατότητες αλλαγών της επιφάνειας εργασίας 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της επιφάνειας εργασίας των Windows XP, όπως και 

των άλλων εκδόσεων των Windows, είναι ο βαθµός των αλλαγών που µπορεί να κάνει ο 

χρήστης. Συγκεκριµένα µπορεί να χρησιµοποιήσει τις προσφερόµενες δυνατότητες 

ρυθµίσεων και να διαµορφώσει το περιβάλλον σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του. Οι 

επιλογές που προσφέρονται σε κάθε περίπτωση είναι ποικίλες.  

Τα κουµπιά των Windows 

Όπως είδαµε οι περισσότερες ενέργειες στα windows πραγµατοποιούνται µε χρήση 

κουµπιών. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η χρήση της λέξης κουµπί 

θα αναφέρεται στη συνέχεια σε ένα εικονίδιο ή πλαίσιο, που εµφανίζεται στην οθόνη και 

αντιστοιχεί σε κάποια λειτουργία, ενώ η λέξη πλήκτρο θα αναφέρεται κυρίως στο 

πληκτρολόγιο. Έτσι οι τύποι των πλαισίων εικονιδίων που ακολουθούν όπως οι 

ακόλουθοι: 

, , ,  

καθώς και όλοι οι παρόµοιοι θα αναφέρονται ως κουµπιά διαταγών, ή απλώς κουµπιά. 

Το Taskbar (η γραµµή εργασιών) 

 

Στο κάτω µέρος της επιφάνειας εργασίας υπάρχει η γραµµή εργασιών (taskbar), µέσω 

της οποίας πραγµατοποιείται πρόσβαση στις περισσότερες επιλογές και δυνατότητες των 

Windows µε χρήση του πλήκτρου ή "κουµπιού" έναρξη  (κάτω αριστερά στην 



Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 12

οθόνη). Το Taskbar (γραµµή εργασιών) βρίσκεται στο κάτω µέρος τη οθόνης, αλλά είναι 

δυνατό να µετακινηθεί σε όποια από τις τέσσερις πλευρές της οθόνης επιθυµεί ο 

χρήστης. Στο δεξιότερο άκρο της γραµµής εργασιών, εµφανίζεται η ένδειξη της ώρας, η 

ένδειξη της γλώσσας (EN – EL)  και άλλες ακόµη ενδείξεις 

 σχετικές µε στοιχεία του συστήµατος, 

καθώς και εγκατεστηµένα προγράµµατα.  

Χρησιµοποιούµενη γλώσσα  

Με το συνδυασµό των τα πλήκτρων ALT και SHIFT, (η µε άλλον αν ο χρήστης έχει 

επιλέξει διαφορετικό από τον προεπιλεγµένο (default) συνδυασµό µπορεί να αλλάζει η 

ένδειξη της γλώσσας. Όταν εµφανίζεται η ένδειξη «ΕΝ» τότε πληκτρολογούµε µε 

λατινικούς χαρακτήρες, ενώ όταν εµφανίζεται η ένδειξη «EL» µε ελληνικούς χαρακτήρες. 

Επίσης εµφανίζονται και άλλα εικονίδια που υποδηλώνουν ότι είναι ενεργές και άλλες 

εφαρµογές (πχ. προγράµµατα προστασία από «ιούς»). 

Εικονίδια φακέλων (Folders)  

Τα λειτουργικά συστήµατα των windows της Microsoft χρησιµοποιούν φακέλους για να 

δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να οργανώνει και να αποθηκεύει τα δεδοµένα του µε 

τάξη.  Αν κάνουµε διπλό αριστερό κλικ σε ένα από τα εικονίδια φακέλων, που βρίσκονται 

στην επιφάνεια εργασίας, θα εµφανιστούν τα περιεχόµενα του φακέλου. Ένας φάκελος 

είναι ουσιαστικά ένα τµήµα του δίσκου (ή γενικά κάποιου αποθηκευτικού µέσου) και 

µπορεί να περιέχει τόσο αρχεία, όσο και άλλους φακέλους, οι οποίοι µε τη σειρά τους 

µπορεί να περιέχουν και άλλους φακέλους κοκ.   

Εικονίδια εφαρµογών , , , ,  

Όπως θα δούµε στη συνέχεια κάθε εφαρµογή µπορεί να έχει το δικό της αντίστοιχο 

εικονίδιο, το οποίο την αντιπροσωπεύει. Η χρήση των εικονιδίων που αντιστοιχούν σε 

εφαρµογές είναι η ίδια µε αυτή των φακέλων, δηλαδή διπλό αριστερό κλικ επάνω στο 

εικονίδιο. Το αποτέλεσµα βέβαια διαφέρει. Αφού πρόκειται για εφαρµογή αυτό που 
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γίνεται είναι η ενεργοποίησή της και µάλιστα µε συντοµευµένο τρόπο (µέσω της χρήσης 

του εικονιδίου).   

Εικονίδια εγγράφων ,  ,  

Αναφέρονται (εµµέσως) στα ίδια τα έγγραφα. Το διπλό αριστερό κλικ επάνω στο 

εικονίδιο έχει ως αποτέλεσµα το άνοιγµα του εγγράφου, αλλά µέσω του συγκεκριµένου 

προγράµµατος. ∆ηλαδή αν το εικονίδιο αναφέρεται σε έγγραφο του Word, τότε θα το 

ανοίξει το πρόγραµµα Word, το οποίο θα κληθεί από το λειτουργικό για το σκοπό αυτό. 

Αν πρόκειται για έγγραφο του Excel τότε θα το ανοίξει το πρόγραµµα Excel, που θα 

κληθεί από το λειτουργικό σύστηµα. 

2.2 Έναρξη µε το κουµπί Start 

Το κουµπί Start , είναι ουσιαστικά το σηµείο εκκίνησης µέσω του οποίου ο 

χρήστης των Windows XP επιλέγει και αρχίζει την εργασία του. Αφού ο χρήστης κάνει 

κλικ στο κουµπί αυτό, εµφανίζεται ένα µενού που µοιάζει µε αυτό που περιέχεται στην 

Εικόνα 2.2. Το µενού µπορεί να είναι διαφορετικό κατά περίπτωση, δεδοµένου ότι σε 

κάθε στοιχείο που αφορά το περιβάλλον εργασίας (user interface) των Windows 

υπάρχουν πολλές διαφορετικές δυνατότητες παρουσίασης.  
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Εικόνα 2.2 Το µενού που εµφανίζεται µετά τη χρήση του κουµπιού Start 

Στο πλάι αριστερά του παραπάνω µενού εµφανίζεται η έκδοση των Windows, Windows 

XP Professional ή άλλη κτλ. Στο κύριο µέρος του µενού υπάρχουν µια σειρά από 

επιλογές: Turn Off Computer, Log Off, Run, Help and Support, Search, Settings, 

Documents, Programs. 

Ακριβώς πάνω από τις επιλογές αυτές υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες µε τα 

προγράµµατα που έχουν εγκατασταθεί στο σύστηµα. Πχ. οι επιλογές New Office 

Document και Open Office Document εµφανίζονται αν είναι εγκατεστηµένο το 

Microsoft Office.  

Από τις διάφορες επιλογές του µενού θα ασχοληθούµε αρχικά µε τις Turn Off 

Computer, Log Off, Settings  και Programs.  
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2.3 Η επιλογές Turn Off Computer και Log Off 

Κάθε επιλογή του µενού αντιστοιχεί σε µια διαδικασία. Χρησιµοποιούµε τις επιλογές Turn 

Off Computer και Log Off αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυµούµε να εγκαταλείψουµε το 

σύστηµα. Συνήθως αυτό συµβαίνει µετά την ολοκλήρωση της εργασίας µας στο 

σύστηµα.  

Κλείσιµο του υπολογιστή (Turn Off Computer)  

Για πολλούς χρήστες ο άµεσος τερµατισµός της λειτουργίας του υπολογιστικού 

συστήµατος απευθείας από το διακόπτη ON / OFF φαίνεται πρακτικός και δίνει την 

εντύπωση συνήθως ότι δεν δηµιουργεί προβλήµατα. Είναι όµως πιθανό να αποβεί και 

επιζήµιος. Γενικά το λειτουργικό σύστηµα πρέπει θα πρέπει να προετοιµασθεί κατάλληλα 

για να τερµατίσει και να εκτελέσει µια ακολουθία από διαδικασίες που σε πολλές 

περιπτώσεις διαφέρουν, διότι εξαρτώνται από κάποιες λειτουργίες που πρέπει να γίνουν 

πριν από κάθε τερµατισµό.  

Το πλαίσιο διαλόγου αυτό περιλαµβάνει, όπως βλέπουµε, διάφορες επιλογές. Από αυτές 

κατά περίπτωση διαλέγουµε αυτήν που µας εξυπηρετεί. Για τερµατισµό του 

υπολογιστικού συστήµατος επιλέγουµε  «Turn Off». Για τερµατισµό και άµεση 

επανεκκίνηση επιλέγουµε  «Restart». Αν το σύστηµα υποστηρίζει την κατάσταση 

Stand By µπορούµε να την επιλέξουµε. 

Για παράδειγµα µπορεί να πρέπει να καταχωρηθούν κάποια δεδοµένα στους δίσκους και 

αν δεν γίνει η καταχώρηση να υπάρχει κίνδυνος να χαθούν. Μπορεί επίσης να 

απαιτούνται ενέργειες διαγραφής δεδοµένων από τους δίσκους. Είναι επίσης δυνατό να 

διακοπεί το σύστηµα από µια κρίσιµη λειτουργία η οποία να καταλήξει σε απώλεια 

δεδοµένων. Η σωστή διαδικασία τερµατισµού του συστήµατος είναι καλό να 

πραγµατοποιείται µέσω της επιλογής Turn Off Computer, που είναι διαθέσιµη µετά τη 

χρήση του Start button. Τότε θα εµφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου όπως αυτό της 

Εικόνας 2.3. 
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Έξοδος του χρήστη από το σύστηµα (Log Off)  

Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να απελευθερώσει το σύστηµα και να 

το αφήσει διαθέσιµο για άλλο χρήστη, χωρίς να τερµατίσει (σταµατήσει) τη λειτουργία 

του. Το σύστηµα θα παραµένει σε λειτουργία στην κατάσταση αυτή και θα αναµένει την 

είσοδο ενός νέου χρήστη, που µπορεί να είναι ο ίδιος.    

 

Εικόνα 2.3 Πλαίσιο διαλόγου τερµατισµού της λειτουργίας των windows XP 

2.4 Η επιλογή Start menu / Programs 

Όπως είδαµε το µενού που εµφανίζεται µε το πάτηµα του κουµπιού Start περιλαµβάνει 

µεταξύ άλλων και την επιλογή Programs. Αν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή αυτή, 

εµφανίζεται στη συνέχεια µια λίστα µε προγράµµατα τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο 

σύστηµα χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα εγκατεστηµένα 

προγράµµατα, που δεν περιέχονται στα µενού αυτά. Το κύριο µενού µε τα διαθέσιµα 

προγράµµατα, περιέχει συχνά και υποµενού. Για παράδειγµα ένα από τα πρώτα υπο-

µενού που εµφανίζονται στην κύρια λίστα, αµέσως δηλαδή µετά την επιλογή Start | 

Programs, είναι το µενού Accessories.  

Η επιλογή του µενού Accessories οδηγεί στην εµφάνιση ενός άλλου µενού, που 

περιέχει µε τη σειρά του και άλλα µενού και προγράµµατα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

2.4. Μεταξύ των Accessories περιλαµβάνονται στοιχειώδη προγράµµατα όπως το 

Calculator, το Notepad και το Paint (ένα απλό πρόγραµµα ζωγραφικής). Καλό θα είναι 
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κάθε αρχάριος χρήστης να εξερευνά µόνος του τα µενού αυτά και να εξετάζει τα 

εγκατεστηµένα προγράµµατα.  

Σηµειώνεται επίσης ότι όλα τα µενού παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε προγράµµατα που 

βρίσκονται εγκατεστηµένα στον υπολογιστή και αποτελούν ένα είδος συντοµεύσεων για 

γρήγορο εντοπισµό και εκτέλεση των προγραµµάτων. Τα προγράµµατα µπορεί να 

βρίσκονται οπουδήποτε στους δίσκους του συστήµατος. Αντί λοιπόν ο χρήστης να κάνει 

αναζητήσεις για την εκτέλεση ενός προγράµµατος, µπορεί να χρησιµοποιήσει τα µενού 

που βρίσκονται κάτω από την επιλογή Start | Programs και να εκτελέσει το 

πρόγραµµα που επιθυµεί µε σύντοµο τρόπο.  

 

Εικόνα 2.4  Μενού µετά την επιλογή start | programs.  
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Όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στο µενού Start | Programs, εκτός από τα ίδια τα 

υποµενού, αποτελούν συντοµεύσεις (shortcuts) για άµεση εκτέλεση των προγραµµάτων. 

Οι συντοµεύσεις αυτές (shortcuts) είναι πολύ εύκολο να τροποποιηθούν από το χρήστη. 

Συχνά µάλιστα παρατηρείται το φαινόµενο, ο χρήστης µετά από κάποιες αλλαγές να 

επιλέγει την εκτέλεση κάποιου προγράµµατος και το λειτουργικό σύστηµα να αντιδρά µε 

µήνυµα λάθους, ότι δεν βρίσκει το πρόγραµµα. 

Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζει για κάθε πρόγραµµα που θέλει να 

εκτελέσει: α) ποιο ακριβώς είναι το πρόγραµµα που επιθυµεί να εκτελέσει, β) που 

ακριβώς βρίσκεται στους δίσκους του υπολογιστικού συστήµατος, γ) πως να το 

εντοπίσει και δ) να µπορεί να διορθώσει την προβληµατική συντόµευση (shortcut).  

Συντοµεύσεις (Shortcuts) υπάρχουν επίσης και στην επιφάνεια εργασίας (Desktop). 

Ισχύουν και στην περίπτωση αυτή τα ίδια που αναφέρθηκαν παραπάνω, για το µενού 

των προγραµµάτων. Μάλιστα εδώ είναι πιο εύκολο για το χρήστη να δηµιουργήσει τις 

δικές του συντοµεύσεις (shortcuts), όπως θα δούµε παρακάτω.  

Οι συντοµεύσεις (shortcuts) εκτέλεσης των προγραµµάτων που βρίσκονται στην 

επιφάνεια εργασίας, έχουν ένα µικρό βέλος  στο κάτω αριστερό µέρος τους και 

ξεχωρίζουν από τα άλλα εικονίδια, που δεν είναι συντοµεύσεις προγραµµάτων, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2.5.  

           

Εικόνα 2.5 Συντοµεύσεις (shortcuts) εκτέλεσης προγραµµάτων της επιφάνειας 

εργασίας και σύµβολο  αναγνώρισής τους 

Θα πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι και αυτό ακόµη είναι κάτι που µπορεί να 

τροποποιηθεί από τους χρήστες µε κατάλληλες ρυθµίσεις και να έχει διαφορετική 

παρουσίαση. Το ίδιο ισχύει βέβαια για κάθε ιδιότητα που έχει σχέση µε το γραφικό 

περιβάλλον των Windows και το σύνολο του περιβάλλοντος των χρηστών (User 

Interface). 



Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 19

Ο χρήστης θα πρέπει να εξοικειωθεί στη χρήση των εικονιδίων τα οποία συνδέονται 

συνήθως είτε α) µε κάποια εφαρµογή είτε β) µε κάποιο αρχείο δεδοµένων. Στην πρώτη 

περίπτωση, µε διπλό κλικ στο εικονίδιο ξεκινά η σχετική εφαρµογή. Στη δεύτερη, ανοίγει 

το αρχείο (δηλαδή διαβάζεται) µέσω της αντίστοιχης εφαρµογής.  

Τέλος, υπάρχει η περίπτωση ένα εικονίδιο να είναι ένας σύνδεσµος προς κάποιο 

κατάλογο (περιοχή ή φάκελο) που περιέχει αρχεία. Η µορφή κάθε εικονιδίου φανερώνει 

συνήθως και το είδος του αρχείου ή της λειτουργίας που επιτελεί. Για παράδειγµα, το 

εικονίδιο ενός αρχείου κειµένου (txt) είναι ένα µπλοκ σηµειώσεων, ενώ ένα αρχείο ήχου 

εµφανίζεται συνήθως µε το εικονίδιο ενός ηχείου. 

Μια λεπτή διαφορά που θα πρέπει να τονιστεί στο σηµείο αυτό είναι αυτή µεταξύ ενός 

"κανονικού" εικονιδίου και ενός εικονιδίου συντόµευσης. Το πρώτο αποτελεί όντως ένα 

αρχείο, φάκελο ή εφαρµογή που βρίσκεται µέσα στο φάκελο που το βλέπουµε. Αν 

διαγραφεί, χάνονται τα αντίστοιχα δεδοµένα από το σκληρό δίσκο. Αντίθετα η 

συντόµευση είναι απλώς ένας σύνδεσµος µε το πραγµατικό αρχείο ή φάκελο, ένας 

"δείκτης" που οδηγεί σε αυτό. Το πραγµατικό αρχείο (ή φάκελος) µπορεί να βρίσκεται σε 

διαφορετικό φάκελο από τη συντόµευση -ή ακόµη και σε άλλο υπολογιστή! Σβήνοντας 

τη συντόµευση, το αρχείο (ή ο φάκελος) στο οποίο αυτή οδηγεί παραµένει άθικτο. Το 

πλεονέκτηµα των συντοµεύσεων είναι ότι µας επιτρέπουν την άµεση πρόσβαση στους 

φακέλους και τα αρχεία που χρησιµοποιούνται, χωρίς να χρειάζεται µετακίνηση και χωρίς 

να υπάρχει ο κίνδυνος να διαγραφούν κατά λάθος. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι στο 

κάτω µέρος του καθενός αναγράφεται ένα όνοµα, αυτό του αρχείου, της εφαρµογής ή 

του φακέλου που συµβολίζει. Για να "ενεργοποιηθεί" ένα εικονίδιο κάνουµε διπλό κλικ 

επάνω του. 

Ένα ιδιαίτερο εικονίδιο που εµφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας και δεν σβήνεται είναι ο 

Κάδος ανακύκλωσης  recycle bin. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα directory 

(περιοχή ή φάκελο) στο οποίο αποθηκεύονται προσωρινά τα αρχεία που διαγράφονται, 

ώστε να µπορούν να ανακτηθούν όταν και αν υπάρξει ανάγκη. Ένα διπλό κλικ επάνω 

στον κάδο ανακύκλωσης εµφανίζει τα περιεχόµενά του. Το δεξί κλικ επάνω στον κάδο 

ανακύκλωσης δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να τροποποιήσει τις ρυθµίσεις του, 

µεταβάλλοντας για παράδειγµα τη χωρητικότητά του. 
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2.5 Η επιλογή Start | Settings 

Μέσω της επιλογής αυτής ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις διάφορες 

ρυθµίσεις του συστήµατος.  

 

Εικόνα 2.6 Μενού µετά την επιλογή Start | Settings  

 

Το µενού που εµφανίζεται µετά την επιλογή Start | Settings περιλαµβάνει τις εξής 

επιλογές:  

►  Con t ro l  Pane l  (Π ίνακας  ελ έγχου ,  µ ε  Ρυθµ ί σ ε ι ς  γ ι α  όλο  το  

σύστηµα ) ,   

►  Netwo rk  Connec t i ons  (Συνδέσε ι ς  δ ικ τύων )  

►  Pr in t e r s  and  Faxes  (Ρυθµ ί σ ε ι ς  γ ια  εκ τυπωτές  κα ι  f a x ) ,  

►  Taskba r  &  S ta r t  menu  (Ρυθµ ί σ ε ι ς  γ ια  την  επ ιφάνε ια  εργασ ία ς  

κα ι  το  ί δ ι ο  το  S t a r t  menu) .   

Είναι επίσης δυνατό να υπάρχουν και άλλες επιλογές, που εξαρτώνται από τα 

εγκατεστηµένα προγράµµατα.  

Το control panel (πίνακας ελέγχου) αποτελεί για το περιβάλλον των Windows, το κέντρο 

διαχείρισης και ελέγχου του υπολογιστικού συστήµατος, τόσο από απόψεως υλικού όσο 

και λογισµικού (Εικόνα 2.6). Μέσω των µηχανισµών διαχείρισης ελέγχου που 

υποστηρίζει το control panel, µπορούµε µε απλό τρόπο (αλλά πάντα σε εξάρτηση µε το 

επίπεδο εµπειρίας και γνώσεων που διαθέτουµε) να πραγµατοποιήσουµε ρυθµίσεις. Οι 

ρυθµίσεις αυτές µπορεί να έχουν σχέση µε το περιβάλλον εργασίας, µε θέµατα του 

υλικού και λογισµικού, µε εγκαταστάσεις νέων προγραµµάτων, οδηγών των διαφόρων 

περιφερειακών συσκευών και ελέγχων λειτουργίας.  
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Εικόνα 2.6 Το control panel (πίνακας ελέγχου)  

Το Control Panel, είναι το κέντρο διαχείρισης και ελέγχου του υπολογιστικού 

συστήµατος. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί, ότι παρόµοιο Control Panel 

υπάρχει σχεδόν σε όλα τα προηγούµενα λειτουργικά συστήµατα της Microsoft, όπως πχ. 

στα Windows 2000, στα Windows 98, στα Windows NT κλπ.  

Η χρήση του Control Panel δεν είναι εύκολη για κάθε χρήστη, αλλά γι’ αυτούς που 

διαθέτουν σχετική εµπειρία. Υπάρχουν πάντως αρκετές απλές ρυθµίσεις, που δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους νέους 

χρήστες.  

Ένας διαφορετικός τρόπος παρουσίασης του control panel µε σύντοµη περιγραφή κάθε 

επιλογής περιέχεται στην Εικόνα 2.6. 
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Εικόνα 2.6 Το control panel (πίνακας ελέγχου) µε λεπτοµέρειες χρήσης 

Μια από τις απλές ρυθµίσεις που µπορούν να γίνουν µέσω του control panel αναφέρεται 

στην οθόνη του υπολογιστή και επιλέγεται µε το εικονίδιο Display . Η επιλογή 

αυτή θα αναλυθεί στη συνέχεια, στο τµήµα για το Desktop, επειδή είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε αυτό.  

Η επιλογή «προσθαφαίρεση προγραµµάτων – Add or remove programs» χρησιµοποιείται 

για την προσθήκη και κυρίως για την αφαίρεση εφαρµογών από το σύστηµα, χωρίς τον 

κίνδυνο να µείνουν περιττά αρχεία στο σκληρό δίσκο ή να διαγραφούν κατά λάθος 

κάποια απαραίτητα αρχεία για άλλες εφαρµογές. Εκτός αυτού, η "Προσθαφαίρεση 
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προγραµµάτων" maw δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουµε στοιχεία των Windows που 

παραλείφθηκαν στην αρχική εγκατάσταση, ενώ ενσωµατώνει τη λειτουργία Windows 

Update, µέσω της οποίας γίνεται η ενηµέρωση του λειτουργικού συστήµατος. 

2.6 Η επιφάνεια εργασίας (Desktop) 

Το desktop είναι η ορατή επιφάνεια της οθόνης των windows, που προσφέρεται για 

εργασία. Συνήθως το desktop περιέχει ένα αριθµό εικονιδίων. Τα εικονίδια αυτά, όπως 

προαναφέρθηκε, ενδέχεται να είναι είτε Shortcuts εγκατεστηµένων προγραµµάτων, είτε 

εικονίδια που σχετίζονται µε το σύστηµα, ή ακόµη Shortcuts διαφόρων αντικειµένων, 

που έχουν δηµιουργηθεί από το χρήστη. Όλες οι συντοµεύσεις προγραµµάτων 

(shortcuts), ανεξάρτητα από το ποιος τα έχει δηµιουργήσει, έχουν ως κοινό 

χαρακτηριστικό το βέλος στο κάτω αριστερό µέρος τους και µε τον τρόπο αυτό 

ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα εικονίδια. 

∆ιαµόρφωση της επιφάνειας εργασίας 

Ένα χαρακτηριστικό που έχουν πολλά προγράµµατα των Windows είναι το εξής:  

Αν ο χρήστης  κυλήσει το ποντίκι πάνω από ένα αντικείµενο, όπως ένα εικονίδιο, τότε θα 

παρουσιασθεί ένα πλαίσιο µε πληροφορίες για το αντικείµενο.  

Αν τοποθετήσει το ποντίκι στο αντικείµενο και κάνει απλό αριστερό κλικ, τότε µπορεί να 

επιλέξει το αντικείµενο (Εικόνα 2.7). Το επιλεγµένο αντικείµενο ξεχωρίζει από τον 

έντονο χρωµατισµό της ετικέτας µε τα στοιχεία του. 

Αν τοποθετήσει το ποντίκι στο αντικείµενο και κάνει διπλό αριστερό κλικ, τότε θα 

χειριστεί το αντικείµενο (Εικόνα 2.8).  

   

Εικόνα 2.7 Επιλεγµένα αντικείµενα  
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Αν ο χρήστης  κυλήσει το ποντίκι πάνω από ένα αντικείµενο, πχ ένα εικονίδιο και κάνει 

δεξί κλικ, τότε θα εµφανισθεί ένα µενού, που ονοµάζεται pop-up menu και παρουσιάζει 

διάφορες πληροφορίες χρήσης και τις ιδιότητες (properties) του αντικειµένου (Εικόνα 

2.9). Από τα εµφανιζόµενα πλαίσια διαλόγου ο χρήστης µπορεί να κάνει στη συνέχεια 

επιλογές. 

 

Εικόνα 2.8 Χειρισµός αντικειµένου µε διπλό αριστερό κλικ (στη ουσία άνοιγµα 

του προγράµµατος word)  



Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 25

    

Εικόνα 2.9 ∆εξί κλικ στα αντικείµενα και παρεχόµενη πληροφόρηση (για ένα 

αρχείο του word και το ίδιο το πρόγραµµα word)  

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα όλων των παραπάνω αποτελεί το ίδιο το Desktop. Όπως 

είδαµε, οι ρυθµίσεις που το αφορούν είναι κανονικά προσπελάσιµες µέσω του Control 

Panel.  

Όταν το ποντίκι βρίσκεται υπεράνω της επιφάνειας εργασίας (Desktop) και όχι υπεράνω 

ενός εικονιδίου, τότε µε δεξί κλικ θα εµφανισθεί ένα από το αναδυόµενο (pop-up menu) 

µε πληροφορίες και επιλογές (Εικόνες 2.10). Αν επιλέξουµε στη συνέχεια, την επιλογή 

Properties (συνήθως τελευταία επιλογή), τότε θα ανακληθεί στην επιφάνεια το πλαίσιο 

των ρυθµίσεων της οθόνης (Display Properties), όπως φαίνεται στις Εικόνα 2.11.  
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Εικόνα 2.10 ∆εξί πλήκτρο στην επιφάνεια εργασίας και αναδυόµενο µενού  

 

Εικόνα 2.11 Πλαίσιο ρυθµίσεων της οθόνης (Display Properties) 
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Μέσα από το τελευταίο πλαίσιο διαλόγου ο χρήστης  µπορεί, να τροποποιήσει την 

επιφάνεια εργασίας του, σύµφωνα µε τις επιθυµίες του. Για παράδειγµα, έχει τη 

δυνατότητα να τοποθετήσει µια φωτογραφία, ένα σχέδιο κλπ.  

Στο αναδυόµενο µενού (pop-up menu), που εµφανίζεται µε δεξί κλικ του ποντικιού στην 

επιφάνεια εργασίας, υπάρχουν και άλλες επιλογές όπως η Arrange Icons By (Εικόνα 

2.12).   

 

Εικόνα 2.12 Άλλες επιλογές από το αναδυόµενο µενού (της επιφάνειας 

εργασίας)  

Άλλη επιλογή είναι η New, µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 

δηµιουργήσει διάφορα αντικείµενα, µεταξύ των οποίων και οι δικές του συντοµεύσεις 

προγραµµάτων και άλλων αντικειµένων, όπως εικόνων, µουσικών θεµάτων κλπ. 

Η επιλογή New | Shortcut εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 2.13. Στο 

πλαίσιο αυτό ο χρήστης πρέπει να προσδιορίσει ακριβώς τη θέση της περιοχής, που ποία 

περιέχει το πρόγραµµα, ή το αντικείµενο που θέλει να συσχετίσει µε το shortcut που 

δηµιουργεί. Θα πρέπει όµως να χρησιµοποιήσει πλήρη στοιχεία προσδιορισµού της 

θέσης, τα οποία θα περιλαµβάνουν υπόδειξη δίσκου και καταλόγου (folder). Ο ακριβής 

προσδιορισµός είναι απαραίτητος και χωρίς αυτόν δεν είναι δυνατή η συνέχεια της 

διαδικασίας. 
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Εικόνα 2.13 Επιλογή New | Shortcut 
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Εικόνα 2.14 Πλαίσιο διαλόγου δηµιουργίας (συντόµευσης) Shortcut 
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3. ∆ιαχείριση αρχείων 

Μια από τις πολύ σηµαντικές διαδικασίες που εκτελούνται από τα λειτουργικά συστήµατα 

είναι η δυνατότητα που παρέχουν στους χρήστες να διαχειρίζονται τα αρχεία τους. Τα 

πληροφοριακά δεδοµένα και τα προγράµµατα και κάθε τι που µπορεί να τα συνοδεύει 

καταχωρούνται στα αποθηκευτικά µέσα των υπολογιστικών συστηµάτων ως αρχεία 

(files). Στα αποθηκευτικά µέσα περιλαµβάνονται οι µαγνητικοί δίσκοι, σκληροί ή 

εύκαµπτοι, οι µαγνητικές ταινίες σε διάφορες τεχνολογίες, οι οπτικοί δίσκοι, καθώς και 

τοπικοί δίσκοι που είναι άµεσα συνδεδεµένοι στο υπολογιστικό σύστηµα ή 

αποµεµακρυσµένοι αν το σύστηµα είναι συνδεδεµένο σε δίκτυο.   

Τα πληροφοριακά δεδοµένα καταχωρούνται στα αποθηκευτικά µέσα, µε τον ίδιο τρόπο 

που καταχωρούνται και στη µνήµη των υπολογιστικών συστηµάτων. Καταχωρούνται ως 

ακολουθίες δυαδικών ψηφίων (bits) ή καλλίτερα ως ακολουθίες από bytes. Το Byte είναι 

µονάδα πολλαπλάσια του bit (1 byte = 8 Bits).  

Ένα αρχείο µπορεί να είναι ένας κατάλογος προϊόντων, µια λίστα από πελάτες, ένα 

κείµενο, µια ή περισσότερες εικόνες, φωτογραφίες,  αρχιτεκτονικά σχέδια, ηχητικά 

θέµατα µουσικά ή άλλα, όπως διάλογοι ή µελωδίες, ή ακόµη και προγράµµατα. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως το αρχείο καταχωρείται ως µια ακολουθία από bytes.  

Αφού όλα τα αρχεία καταχωρούνται στα αποθηκευτικά µέσα ως ακολουθίες από bytes, 

είναι φανερό ότι µε τη µορφή αυτή που είναι καταχωρηµένα δεν διαφέρουν µεταξύ τους. 

Αυτό που ενδιαφέρει πάντως, από την άποψη της διαχείρισης των αρχείων από τα 

λειτουργικά συστήµατα, είναι συγκεκριµένες ιδιότητες. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κάθε 

αρχείο έχει συγκεκριµένες ιδιότητες, όπως το όνοµά του, το µέγεθος του, που µετράται 

σε bytes, την ηµεροµηνία και την ώρα δηµιουργίας του κλπ. Οι ιδιότητες όµως που 

αποδίδονται στα αρχεία δεν είναι οι ίδιες γενικά σε όλα τα λειτουργικά συστήµατα. Έτσι 

άλλα λειτουργικά συστήµατα φαίνεται να αποδίδουν στα αρχεία περιορισµένες 

πληροφορίες, ενώ άλλα χρησιµοποιούν περισσότερες. 
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3.1 Ονόµατα αρχείων 

Κάθε αρχείο για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να έχει ένα όνοµα. Τα ονόµατα 

των αρχείων αποτελούνται συνήθως από δύο µέρη τα οποία χωρίζονται µε µια τελεία (.). 

Το τµήµα που προηγείται της τελευταίας τελείας είναι ουσιαστικά το όνοµα του αρχείου 

ενώ το τµήµα που την ακολουθεί ονοµάζεται επέκταση (ή κατάληξη ή προέκταση). Στο 

σηµείο αυτό θα πρέπει να πούµε ότι µπορεί να χρησιµοποιηθούν περισσότερες από µια 

τελείες στο όνοµα ενός αρχείου. Η τελευταία όµως είναι αυτή που διαχωρίζει το πρώτο 

µέρος του ονόµατος του αρχείου από την επέκτασή του.  

Το όνοµα ενός αρχείου είναι κάτι που επιλέγεται από το δηµιουργό του. Ο χρήστης θα 

πρέπει να  φροντίζει ώστε τα ονόµατα που επιλέγει για τα αρχεία που δηµιουργεί να τον 

βοηθούν και να του υπενθυµίζουν τα περιεχόµενα των αρχείων. Οι καταλήξεις από την 

άλλη πλευρά τοποθετούνται συνήθως αυτόµατα από το πρόγραµµα δηµιουργίας του 

κάθε αρχείου. Έτσι άµεσα µπορούµε να γνωρίζουµε πιο πρόγραµµα θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε για να επεξεργαστούµε τα περιεχόµενα του αρχείου µας όταν αυτό 

είναι απαραίτητο. Ταυτόχρονα, και το λειτουργικό σύστηµα µπορεί να συσχετίσει το 

αρχείο µας µε το πρόγραµµα δηµιουργίας του. ΄Όταν λοιπόν θέλουµε να 

επεξεργαστούµε ένα αρχείο (αφού το εντοπίσουµε µε τη χρήση του Windows Explorer) 

αρκεί να κάνουµε ένα διπλό κλικ πάνω του µε το ποντίκι. Το λειτουργικό, µε βάση την 

κατάληξη, θα εντοπίσει το κατάλληλο πρόγραµµα που µπορεί να επεξεργαστεί το αρχείο, 

θα το ξεκινήσει και θα φορτώσει το αρχείο µας επιτρέποντάς µας άµεσα την επεξεργασία 

του.  

Στον πίνακα της Εικόνα 3.1 δίνονται οι συχνότερες καταλήξεις που θα συναντήσετε, οι 

τύποι των αρχείων στα οποία αυτές αντιστοιχούν, και τα προγράµµατα που συνήθως 

διαχειρίζονται τα αντίστοιχα αρχεία αυτά: 
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Εικόνα 3.1 Επεκτάσεις ονοµάτων αρχείων µε συχνή χρήση 

Στις διαδικασίες αντιγραφής, µετακίνησης, αναζήτησης, διαγραφής δεν είναι απαραίτητο 

να χρησιµοποιηθεί το πλήρες όνοµα ενός αρχείου. Το λειτουργικό σύστηµα µας δίνει τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιούµε δύο χαρακτήρες ως µπαλαντέρ (wild characters). Η 

χρήση τους γενικά διευκολύνει πολύ τις παραπάνω λειτουργίες. 

Ο χαρακτήρας ? (λατινικό ερωτηµατικό) 

Ο χαρακτήρας ? (λατινικό ερωτηµατικό) µπορεί να αντικαταστήσει ένα οποιονδήποτε 

χαρακτήρα. Έτσι, αν πληκτρολογήσουµε: a???.e?? αναφερόµαστε σε όλα τα αρχεία το 

όνοµα των οποίων α) αποτελείται από τέσσερα (4) γράµµατα β) αρχίζει από το αγγλικό 

γράµµα a ακολουθούµενο οποιουσδήποτε άλλους τρεις χαρακτήρες.  

Επιπλέον, η κατάληξη τους α) αποτελείται από τρία (3) γράµµατα β) αρχίζει από το 

γράµµα e ακολουθούµενο από οποιουσδήποτε άλλους δύο χαρακτήρες 

Ο χαρακτήρας * (αστερίσκος) 

Ο χαρακτήρας * (αστερίσκος) αντικαθιστά µηδέν (0) ή  περισσότερους χαρακτήρες. 

Έτσι, αν πληκτρολογήσουµε: a*.*e αναφερόµαστε σε όλα τα αρχεία το όνοµα των 

οποίων αρχίζει από το γράµµα a και η κατάληξη τους τελειώνει µε e.  
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Ένας συνδυασµός που χρησιµοποιείται αρκετά συχνά είναι ο *.* που αναφέρεται σε όλα 

τα αρχεία του καταλόγου στον οποίο βρισκόµαστε. 

3.2 Οργάνωση των αρχείων στο δίσκο 

Περιοχές, Κατάλογοι (Directories) και ∆ιαδροµές (paths)  

Για την πιο αποτελεσµατική διαχείριση των αρχείων στους δίσκους, τα Windows 

επιτρέπουν στο χρήστη να διαιρεί ένα δίσκο σε περιοχές. Ο χρήστης είναι δυνατό να 

καθορίζει περιοχές και υποπεριοχές (δηλαδή περιοχές µέσα σε άλλες περιοχές) σύµφωνα 

µε τις συγκεκριµένες ανάγκες διαχωρισµού και οµαδοποίησης των αρχείων του.  

Η όλη διαδικασία θυµίζει την οµαδοποίηση εγγράφων σύµφωνα µε τα περιεχόµενά τους. 

Θυµίζει επίσης την τοποθέτηση εγγράφων µέσα σε φακέλους, την τοποθέτηση φακέλων 

µέσα σε συρτάρια, τα οποία µε τη σειρά τους είναι τοποθετηµένα σε ένα γραφείο ή µια 

ντουλάπα, ή µια συρταριέρα.  

Η τοποθέτηση των εγγράφων είναι ιεραρχική, µε την έννοια ότι το γραφείο είναι 

ολόκληρος ο αποθηκευτικός χώρος. Το γραφείο περιέχει συρτάρια και µέσα σε κάθε 

συρτάρι µπορεί να βρίσκονται φάκελοι και µέσα στους φακέλους έγγραφα. Μπορεί 

επίσης µερικά έγγραφα να περιέχονται σε ένα συρτάρι, ή να είναι τοποθετηµένα απλώς 

στο γραφείο, αλλά όχι σε κάποιο συρτάρι.  

 

Η διαίρεση των δίσκων δεν διαφέρει. Κάθε δίσκος µπορεί να διαιρεθεί σε περιοχές που 

ονοµάζονται κατάλογοι ή φάκελοι (ή folders). Κάθε φάκελος µπορεί να διαιρεθεί σε ένα ή 

περισσότερους φακέλους. Κάθε φάκελος µπορεί να περιέχει «χύµα» έγγραφα (αρχεία) 

και φακέλους. 

Η πρώτη περιοχή ενός δίσκου ονοµάζεται root δηλαδή ρίζα, ή αρχική περιοχή. Αν δεν 

δηµιουργηθεί από το χρήστη άλλη περιοχή, τότε η περιοχή αυτή αποτελεί ένα ενιαίο 

χώρο, που περιλαµβάνει ολόκληρο το δίσκο. Οποιαδήποτε άλλη περιοχή δηµιουργηθεί 

περιέχεται στην αρχική περιοχή (root) και θεωρείται ότι είναι υποπεριοχή. Κάθε περιοχή 

σε ένα δίσκο είναι δυνατό να περιέχει αρχεία και άλλες υποπεριοχές.  
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Κάθε έγγραφο πρέπει να έχει ένα όνοµα για να προσδιορίζεται. Επίσης κάθε περιοχή 

πρέπει να έχει ένα όνοµα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µέσα στην ίδια περιοχή δεν είναι 

δυνατόν να υπάρχουν δύο ή περισσότερα αρχεία ή υποπεριοχές µε το ίδιο ακριβώς 

όνοµα, επειδή δεν θα είναι δυνατόν να διακρίνονται µεταξύ τους. ∆ύο αρχεία ή περιοχές 

έχουν το ίδιο ακριβώς όνοµα, αν ταυτίζονται τα ονόµατά τους.  

Αρχεία ή περιοχές, που έχουν το ίδιο όνοµα, είναι δυνατό να υπάρχουν στον ίδιο δίσκο, 

αρκεί να περιέχονται σε διαφορετικές περιοχές. Για παράδειγµα δύο υποπεριοχές µε το 

όνοµα ASK1 είναι δυνατό να συνυπάρχουν, αλλά όχι και οι δύο στην ίδια περιοχή.  

Θεωρούµε ότι στο σκληρό µας, έστω το δίσκο C, περιέχονται διάφορα αρχεία. Συνήθως 

τα αρχεία δεν είναι όλα µαζί καταχωρηµένα στο δίσκο χωρίς Θεωρούµε επίσης ότι τα 

αρχεία δεν βρίσκονται µέσα σε κάποιο εσωτερικό φάκελο, αλλά ακριβώς µέσα στον κύριο 

κατάλογο του δίσκου C, που ονοµάζεται «root - ρίζα» και συµβολίζεται µε το σύµβολο 

‘\’.  

Σηµειώνεται ότι η ρίζα υπάρχει εξ αρχής σε κάθε δίσκο και δεν δηµιουργείται από το 

χρήστη, αλλά από το ίδιο το σύστηµα. Ένας γενικός τρόπος αναφοράς στη ρίζα και σε 

κάθε φάκελο πραγµατοποιείται µε τον προσδιορισµό της πλήρους διαδροµής (full path), 

που εκτός από το όνοµα του φακέλου περιλαµβάνει και το όνοµα του δίσκου. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση αυτό είναι:  

το όνοµα του δίσκου δηλ “C:“ + το όνοµα του φακέλου  “\”.  

Αυτό σηµαίνει ότι ο προσδιορισµός της ρίζας του δίσκου C: είναι το “C:\”. Στην 

πραγµατικότητα η διαδροµή (path) αναφέρεται σε ολόκληρη τη διαδροµή (ή µονοπάτι), 

που οδηγεί από την αρχή ενός δίσκου (root) στο φάκελο που πρόκειται να προσδιορισθεί 

και περιλαµβάνει όλους τους φακέλους που παρεµβάλλονται (από τη ρίζα του δίσκου 

µέχρι και το φάκελο αυτό).  

3.3 Windows Explorer (εξερευνητής των windows) 

Η ενεργοποίηση του προγράµµατος Windows Explorer εµφανίζει το περιεχόµενο της 

Εικόνας 3.2. Όπως φαίνεται από την Εικόνα οι πληροφορίες στον Explorer δίνονται 

µέσα από δυο παράθυρα.  
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Εικόνα 3.2  Ο Windows Explorer µε τα δυο παράθυρα 

Αριστερό παράθυρο του windows explorer 

Το αριστερό παράθυρο περιέχει µια παρουσίαση µε τη µορφή δένδρου, η οποία 

περιλαµβάνει όλες τις αποθηκευτικές µονάδες, όπως σκληρούς δίσκους και µονάδες 

άλλες αν υπάρχουν και συγκεκριµένα:  

 τις µονάδες δισκέτας και τις περιεχόµενες δισκέτες,  

 τους σκληρούς δίσκους,  

 τους οπτικούς δίσκους CD-ROM, CD-R, κλπ  

 τους όποιους αποσπώµενους δίσκους,  

 τους δίσκους του δικτύου, αν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο 

Παρέχεται επίσης δυνατότητα προσπέλασης στο Control Panel, στους Εκτυπωτές, καθώς 

και σε διάφορες άλλες επιλογές.  

Βασικό χαρακτηριστικό του παραθύρου αυτού είναι η δενδρική και η ιεραρχική 

παρουσίαση των περιεχοµένων στα αποθηκευτικά µέσα του υπολογιστικού µας 

συστήµατος (Εικόνα 3.3). 
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Εικόνα 3.3 Αριστερό παράθυρο του Windows Explorer 

 

Η εναλλαγή πραγµατοποιείται µε χρήση των συµβόλων [+], που βρίσκονται αριστερά 

κάθε αντικειµένου. Αν λοιπόν πιεσθεί ένας κατάλογος (directory, folder) που έχει προς τα 

αριστερά του µε το σύµβολο [+], τότε εµφανίζονται όλοι οι υποκατάλογοι 

(subdirectories, subfolders) και το σύµβολο [+] µετατρέπεται σε [-] (Εικόνα 3.4). Στην 

περίπτωση αυτή λέγουµε ότι το αντικείµενο αυτό έχει επεκταθεί (expanded).  
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Εικόνα 3.4 Μετά το άνοιγµα του καταλόγου _TEST_5BI µε τον Windows 

Explorer 

Συνοπτικά, εάν αριστερά από ένα αντικείµενο υπάρχει: 

►  [+]  τότε ,  το  αντ ι κ ε ίµ ενο  αυτό  έχε ι  υποκαταλόγους  που  

εµφαν ί ζον τα ι    µ ε  αρ ισ τερό  κλ ι κ  στο  [+ ] .   Τότε  το  σύµβολο  [+]  

θα  γ ί ν ε ι  [ - ] .  

►  [ - ]  τότε  το  αντ ι κ ε ίµενο  αυτό  έχε ι  ήδη  επεκταθε ί  κα ι  ο ι  

υποκατάλογο ί  του  εµφαν ί ζον τα ι  ήδη  στην  οθόνη .  

Εάν δίπλα σε ένα directory δεν υπάρχει,  ούτε το σύµβολο [+] ούτε το σύµβολο [-], τότε 

αυτό σηµαίνει ότι ο κατάλογος αυτός δεν περιλαµβάνει άλλους υποκαταλόγους, ενώ 

όπως µπορεί όµως να περιλαµβάνει αρχεία. 
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∆εξιό παράθυρο του windows explorer 

Το δεξί παράθυρο περιέχει όλα τα αντικείµενα (αρχεία και καταλόγους) που περιέχονται 

µέσα στο δίσκο ή κατάλογο που χρησιµοποιούµε. Παρατηρούµε επίσης, όπως φαίνεται 

και στην Εικόνα 3.5, ότι µέσα σ' αυτό εµφανίζονται και διάφορα χαρακτηριστικά των 

αντικειµένων που περιέχει, όπως το µέγεθος (Size), ο τύπος του αντικειµένου, εάν αυτό 

είναι αρχείο κάποιου τύπου (πχ Microsoft Excel Worksheet) ή ένδειξη καταλόγου (File 

Folder) αν πρόκειται για κατάλογο, καθώς επίσης και η ηµεροµηνία της τελευταίας 

µεταβολής του (Date Modified).  

 

Εικόνα 3.5 Παράδειγµα του δεξιού παραθύρου του Windows explorer  

 

3.4 ∆ηµιουργία νέων καταλόγων µε τον Explorer  

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιούµε τον Explorer για να παρουσιάσουµε αρχεία που 

είναι κρυφά ή να κρύψουµε αρχεία που φαίνονται. Οι ρυθµίσεις στον Explorer γίνονται 

µε την επιλογή από το menu : 

View | Folder Options  

Για την ενεργοποίηση του µενού, είναι δυνατό εκτός από το ποντίκι να χρησιµοποιηθεί 

και το πληκτρολόγιο, µε πίεση του πλήκτρου Alt και του υπογραµµισµένου γράµµατος 

που αντιστοιχεί στην επιλογή του µενού που επιθυµούµε, (στη συγκεκριµένη περίπτωση 

Alt-V).  

Στη συνέχεια θα δείξουµε πως πραγµατοποιούνται όλα τα προηγούµενα µε χρήση του 

Explorer. Επιλέγουµε λοιπόν µε αριστερό click το δίσκο E. Στη συνέχεια από το µενού 

επιλέγουµε File | New | Folder, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.6. 
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Εικόνα 3.6 ∆ηµιουργία νέου καταλόγου (New Directory, New Folder) µε τον 

Windows Explorer 

Τότε θα εµφανιστεί τότε στο κάτω µέρος του δεξιού παραθύρου ένας νέος 

υποκατάλογος, που θα είναι ήδη επιλεγµένος (µε έντονο µπλε χρωµατισµό), µε αρχικό 

προτεινόµενο όνοµα από τα windows New Folder, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.7. 

 

Εικόνα 3.7 ∆ηµιουργία νέου καταλόγου (New Folder) µε τον Explorer  
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Πληκτρολογούµε µέσα στο ειδικό πλαίσιο που περιέχει την επιγραφή "New Folder" το 

όνοµα που θέλουµε να δώσουµε στο νέο κατάλογο (στην ουσία τον µετονοµάζουµε). 

Έστω ότι το όνοµα που διαλέξαµε είναι το Prwto. Μετά πατάµε το πλήκτρο ENTER και 

ολοκληρώνουµε τη διαδικασία της ονοµασίας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.8.  

 

Εικόνα 3.8 Μετονοµασία του καταλόγου από (New Folder) σε Prwto  

Έστω ότι θέλουµε να δηµιουργήσουµε µια δοµή από καταλόγους κατάλληλα 

διαµορφωµένη για να καταχωρούµε αρχεία σχετικά µε προϊόντα, πελάτες, προµηθευτές, 

πωλήσεις και παραγγελίες  µας. Θα εκτελέσουµε διαδοχικά την παραπάνω διαδικασία µε 

προσοχή για την τοποθέτηση των καταλόγων (ποιοι θα περιέχονται σε ποιους κλπ). 

Έστω λοιπόν ότι χρειαζόµαστε τη δοµή που περιέχεται στην Εικόνα 3.9.  
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Εικόνα 3.9 Απαιτούµενη δοµή καταλόγων 

Για τη δηµιουργία της δοµής των καταλόγων ξεκινάµε µε τον κατάλογο «Επιχείρηση». 

Συµβουλεύουµε τους χρήστες (αν και για πολλούς δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβληµα, 

ενώ υπάρχει) να µην χρησιµοποιούν ελληνικά γράµµατα στα ονόµατα των καταλόγων, 

αλλά λατινικά.  

Επιλέγουµε λοιπόν µε το ποντίκι το δεξί παράθυρο και επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία 

File | New | Folder και δηµιουργούµε τον επόµενο κατάλογο EPIXEIRHSH (πεζά 

γράµµατα και κεφαλαία δεν διαφέρουν για το σύστηµα, θεωρούνται ίδια). 

Σηµείωση: Εναλλακτικά, αντί της επιλογής από το µενού της διαδικασίας File | New | 

Folder, είναι δυνατό και απλούστερο να χρησιµοποιούµε το δεξί πλήκτρο του 

ποντικιού, αφού όµως έχουµε ήδη επιλέξει το δεξί παράθυρο του Εxplorer. 

Τότε εµφανίζεται ένα αναδυόµενο µενού, σαν αυτό που φαίνεται στην Εικόνα 3.10, 

από το οποίο επιλέγουµε New | Folder. Με αυτό τον τρόπο συντοµεύουµε τη 

διαδικασία. 
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Εικόνα 3.10 ∆ηµιουργία νέου καταλόγου µε απλοποιηµένη διαδικασία  

(File | New) 

Η εναλλακτική δυνατότητα χρήσης του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού (δεξί κλικ), που 

προσφέρει το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας χρήστη των Windows, περιγράφηκε και 

προηγουµένως. Απλά υπενθυµίζουµε ότι µε δεξί κλικ επάνω σε κάθε αντικείµενο που 

αντιστοιχεί σε  µια εφαρµογή, αναδύεται ένα αντίστοιχο µενού (pop-up menu) µε όλα τα 

χαρακτηριστικά που αφορούν το συγκεκριµένο αντικείµενο και τα οποία είναι δυνατό να 

τροποποιηθούν. 

Στα παραπάνω δείξαµε τον τρόπο δηµιουργίας µιας ακολουθίας από καταλόγους, µε 

χρήση του περιβάλλοντος που παρέχει το πρόγραµµα Windows Explorer. Για την 

παρουσίαση της δενδρικής δοµής των καταλόγων, ενεργοποιούµε το αριστερό παράθυρο 

(του Explorer) και επιλέγουµε το directory EPIXEIRHSH.  
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Εικόνα 3.11 Παρουσίαση της δενδρικής δοµής των καταλόγων  

Στη συνέχεια τοποθετούµε το ποντίκι σε κάθε σύµβολο [+] που εµφανίζεται στους 

καταλόγους της δοµής και µε διαδοχικά δεξί κλικ σε κάθε κατάλογο εµφανίζουµε 

ολόκληρο το δέντρο µε τους καταλόγους που δηµιουργήσαµε Το αποτέλεσµα περιέχεται 

στην ίδια Εικόνα 3.11. 

3.5 Αντιγραφή αρχείων 

Αντιγραφή αρχείου σηµαίνει η διατήρησή του στην περιοχή που βρίσκεται και 

επανάληψη ενός αντιγράφου του σε µια άλλη περιοχή που µπορεί να είναι α) µια άλλη 

αποθηκευτική µονάδα, όπως άλλος δίσκος, β) ένας άλλος κατάλογος στον ίδιο δίσκο, γ) 

η ίδια περιοχή (στην περίπτωση αυτή το αντίγραφο θα πρέπει να έχει διαφορετικό 

όνοµα).  
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Για την εκτέλεση της διαδικασία της αντιγραφής θα πρέπει να ορίσουµε α) επακριβώς 

ποιο είναι το αρχείο που θα αντιγραφεί β) που βρίσκεται και γ) «που θα πάει το 

αντίγραφο», δηλαδή ποια θα είναι η συγκεκριµένη περιοχή στην οποία πρόκειται να 

αντιγραφεί (προσδιορισµός του συγκεκριµένο δίσκου και του καταλόγου). Σηµειώνεται 

επίσης ότι σε µια διαδικασία αντιγραφής είναι δυνατόν να αντιγραφούν περισσότερα από 

ένα αρχεία. 

Έστω ότι ο κατάλογος που περιέχει το αρχείο που πρόκειται να αντιγραφεί (πηγαίος 

κατάλογος, source) είναι ο ακόλουθος (Εικόνα 3.12):  

I:\MUSIC_EAP\!LATIN\Latin_2\Los 3 Paraguayos 

 

Εικόνα 3.12 Κατάλογος µε τα αρχεία που θα αντιγραφούν (πηγαίος κατάλογος)   

Έστω ότι το directory προορισµού (destination) αυτό δηλαδή στο οποίο θα αντιγραφούν 

τα αρχεία είναι το: 

E:\MOUSIKI\Latin, 

Ενεργοποιούµε το αριστερό παράθυρο του Windows Explorer και το επεκτείνουµε έτσι 

ώστε να φαίνονται: 

α) Ο κατάλογος προορισµού E:\MOUSIKI\Latin, στον οποίο θα αντιγράψουµε τα 

αρχεία και  
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β) Ο πηγαίος κατάλογος στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία.  

Τα αρχεία που περιέχει ο κατάλογος αυτός εµφανίζονται, ως γνωστό, στο δεξί παράθυρο. 

Ενεργοποιούµε το δεξί παράθυρο και µε το ποντίκι και επιλέγουµε όλα τα αρχεία που θα 

αντιγραφούν. Εάν το πλήθος των αρχείων που πρόκειται να αντιγραφούν είναι 

περισσότερα από ένα, τότε κατά τη διάρκεια της επιλογής τους µε το ποντίκι, θα πρέπει 

να κρατάµε ταυτόχρονα πατηµένο και το πλήκτρο Ctrl (Εικόνα 3.13). 

 

Εικόνα 3.13 Πηγαίος κατάλογος στο δεξιό µέρος του explorer και κατάλογος 

προορισµού στο αριστερό (Τα προς αντιγραφή είναι επιλεγµένα) 

Στη συνέχεια και ενώ εξακολουθούµε να κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο Ctrl, σύρουµε το 

ποντίκι προς το directory-προορισµό E:\MOUSIKI\LatinikisAmerikis, που βρίσκεται 

στο αριστερό παράθυρο. Παρατηρούµε ότι τα επιλεγµένα αρχεία ακολουθούν την πορεία 

του ποντικιού. Στη συνέχεια θα εµφανιστεί κατάλληλη ένδειξη στην οθόνη ότι τα αρχεία 

έχουν αντιγραφεί και η διαδικασία ολοκληρώνεται. 

Ένας διαφορετικός τρόπος, µετά την επιλογή των αρχείων (στο δεξί παράθυρο), είναι ο 

εξής: Με χρήση του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού αναδύεται το Pop-Up menu και από 
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αυτό επιλέγουµε Copy (αντιγραφή). Στη συνέχεια, ενεργοποιούµε το αριστερό 

παράθυρο και επιλέγουµε τον κατάλογο προορισµού E:\MOUSIKI\LatinikisAmerikis. 

Τότε, στο δεξιό παράθυρο θα εµφανιστούν τα περιεχόµενά του καταλόγου αυτού. Με 

νέα χρήση του δεξιού πλήκτρου αναδύεται το Pop-Up menu και από αυτό επιλέγουµε τη 

φορά αυτή την εντολή Paste (επικόλληση). Τότε τα επιλεγµένα αρχεία θα αντιγραφούν 

στο επιλεγµένο diretory προορισµού (Εικόνα 3.14). 

 

Εικόνα 3.14 Αντιγραφή µε αναδυόµενο µενού στο δεξιό µέρος του explorer 

Copy και στη συνέχεια επικόλληση µε Paste 

3.6 ∆ιαγραφή αρχείων 

Θεωρούµε πως στα προηγούµενα αντιγράψαµε επιτυχώς όλα µας τα αρχεία. Έστω ότι 

θέλουµε να διαγράψουµε τα αρχεία που αντιγράψαµε. Χρησιµοποιούµε τον Windows 

Explorer και επιλέγουµε µε τις γνωστές διαδικασίες τα αρχεία. Στη συνέχεια είτε α) 

χρησιµοποιούµε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και από το αναδυόµενο µενού επιλέγουµε 
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Delete, είτε β) επιλέγουµε File | Delete από το κύριο µενού, είτε γ) χρησιµοποιούµε 

το πλήκτρο Delete του πληκτρολογίου. Στη συνέχεια θα εµφανιστεί ένα πλαίσιο που θα 

µας ζητήσει επικύρωση της απόφασης για διαγραφή. Μετά τη θετική µας απάντηση τα 

αρχεία θα διαγραφούν (Εικόνα 3.15). 

 

Εικόνα 3.15 ∆ιαδικασία διαγραφής των επιλεγµένων αρχείων   

 

3.7 Μεταφορά αρχείων. 

Αντί να κάνουµε ότι και στα προηγούµενα παραδείγµατα, δηλαδή αρχικά αντιγραφή των 

αρχείων στον κατάλογο - προορισµό και µετά διαγραφή των πρωτοτύπων από τον 

κατάλογο προέλευσης, είναι επίσης δυνατή η άµεση µεταφορά τους. Η µεταφορά 

αποσύρει ένα ή περισσότερα αρχεία από µια περιοχή και τα µεταφέρει σε µιαν άλλη. 

Λειτουργεί δηλαδή όπως µια συνδυασµένη αντιγραφή / διαγραφή. 

Η διαδικασία µεταφοράς αρχείων µε τον Windows Explorer είναι παρόµοια µε τη 

διαδικασία της αντιγραφής. Η µόνη διαφορά είναι η εξής: Όταν σύρουµε το ποντίκι προς 

τον κατάλογο προορισµό, θα πρέπει να έχουµε πατηµένο και το πλήκτρο Shift. Επίσης 

στην περίπτωση ενεργοποίησης του αναδυόµενου (pop-up) µενού, που γίνεται µε χρήση 

του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού, επιλέγουµε την εντολή αποκοπής Cut αντί της 

Copy. 



Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 48

3.8 Μετονοµασία αρχείων 

Χρησιµοποιούµε τον Windows Explorer και επιλέγουµε το αρχείο, ή τον κατάλογο, που 

πρόκειται να µετονοµάσουµε. Μετά µε δεξί κλικ του ποντικιού εµφανίζουµε το 

αναδυόµενο µενού (Εικόνα 3.16). Στη συνέχεια επιλέγουµε την εντολή Rename, ή την 

ακολουθία εντολών File | Rename από το κύριο µενού και πληκτρολογούµε το νέο 

όνοµα. 

 

Εικόνα 3.16 ∆ιαδικασία µετονοµασίας αρχείου   

 

Εάν µεταβάλουµε τις επεκτάσεις ορισµένων αρχείων, (ενδέχεται όπως έχει ήδη 

επισηµανθεί), όταν επιλέγονται να µην είναι δυνατό να ανακληθούν και εκτελεσθούν 

άµεσα τα προγράµµατα που τα διαχειρίζονται (πχ word, excel κλπ). Επίσης εάν ένα 

αρχείο για το οποίο υπάρχει συντόµευση (shortcut), τότε το shortcut δεν θα λειτουργεί 

την επόµενη φορά που θα επιλεγεί. 
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3.9 Εύρεση αρχείων από το δίσκο. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να βρεθεί ένα αρχείο για το οποίο δεν θυµόµαστε που 

το αποθηκεύσαµε και δεν έχουµε διαθέσιµη συντόµευση.  

          

Εικόνα 3.17 ∆ιαδικασία εντοπισµού αρχείου 

Σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιούµε τη διαδικασία ανεύρεσης (search) που µπορεί να 

ενεργοποιηθεί µε διάφορους τρόπους.  

α) µε χρήση του  εργαλείο  από την εργαλειοθήκη  

β) µε την ακολουθία Start | Search  

g) µε τοποθέτηση του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού σε µια αποθηκευτική µονάδα, 

όπως δίσκο, ή σε ένα κατάλογο δίσκου, ή ακόµη και στην ένδειξη 

(η ένδειξη αυτή γνωρίζουµε ότι αναφέρεται και προσδιορίζει όλες 

τις αποθηκευτικές µονάδες και όλες τις περιοχές τους). Μετά επιλέγουµε την εντολή 

Search (Εικόνα 3.17).  
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Στη συνέχεια µε οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπου οδηγούµεθα στο περιβάλλον 

ανεύρεσης αρχείων και καταλόγων. Ακολουθούµε τις οδηγίες µέσα από ένα πολύ απλό 

διάλογο µε το σύστηµα. (Εικόνα 3.18).  

 

Εικόνα 3.18 Πλαίσιο διαδικασίας ανεύρεσης αρχείου 
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4. Άλλα χρήσιµα στοιχεία των windows  

4.1 Ρυθµίσεις του φόντου και των χρωµάτων 

Για να ρυθµίσουµε το φόντο αλλά και τη γενικότερη εµφάνιση του περιβάλλοντος των 

Windows, θα πρέπει να κάνουµε δεξί κλικ επάνω σε κάποιο σηµείο της επιφάνειας 

εργασίας και να επιλέξουµε "Ιδιότητες" (Εικόνα 14). 

   

Εικόνα 4.1 Ρύθµιση ιδιοτήτων οθόνης.  

Το πλαίσιο που εµφανίζεται (Εικόνα 15) διαθέτει αρκετές επιλογές τόσο στο πάνω µέρος 

του, όσο και σε άλλες περιοχές του. Μέσα από τις επιλογές τους, µπορούν να 

διαµορφωθούν τα χρώµατα των παραθύρων, το µέγεθος, η γραµµατοσειρά που 

χρησιµοποιείται ακόµα και ο τύπος τους και άλλα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα 

ρύθµισης του τρόπου απεικόνισης των χαρακτήρων και διαφόρων άλλων λεπτοµερειών.  
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Εικονοστοιχεία 

Όπως κάθε εικόνα που βλέπουµε στην οθόνη του υπολογιστή, έτσι και η επιφάνεια 

εργασίας των Windows αποτελείται από pixels (εικονοστοιχεία). Ο όρος pixel προέρχεται 

από τις λέξεις Picture Elements (Στοιχεία Εικόνας). Πρόκειται για µικροσκοπικές έγχρωµες 

στιγµές (κουκκίδες), οι οποίες είναι τοποθετηµένες η µία κοντά στην άλλη και, 

παίρνοντας το κατάλληλο χρώµα η καθεµιά, δηµιουργούν την τελική εικόνα.  

Ανάλυση και ποιότητα χρώµατος 

Οι οθόνες των υπολογιστικών συστηµάτων έχουν περιορισµένη µέγιστη ανάλυση, 

δηλαδή µπορούν να απεικονίσουν χωρίς πρόβληµα περιορισµένο αριθµό εικονοστοιχείων. 

Εκτός από την ανάλυση, σηµαντικό ρόλο στην απεικόνιση παίζει η "ποιότητα χρώµατος", 

δηλαδή ο αριθµός των χρωµάτων που µπορούν να εµφανιστούν ταυτόχρονα στην 

οθόνη. Όσο περισσότερα είναι τα εικονοστοιχεία που την αποτελούν και όσο µεγαλύτερη 

είναι η ποιότητα χρώµατος, τόσο πιο λεπτοµερές και «καλύτερο» το τελικό αποτέλεσµα. 

Τέλος, σηµαντική είναι και η συχνότητα ανανέωσης της εικόνας, καθώς όσο υψηλότερη 

είναι, τόσο πιο ξεκούραστη και σταθερή γίνεται η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή, και 

τόσο περισσότερα δεδοµένα χωρούν στο πλαίσιό της. Πολλές από τις παραπάνω 

παραµέτρους µπορούν να ελεγχθούν µέσα από το πεδίο «Ρυθµίσεις» και µε τις ιδιότητες 

της κάρτας που καθοδηγεί την οθόνη.  

4.2 Ο συντάκτης κειµένου Notepad 

Με την ακολουθία Start  Programs  Accessories  Notepad ενεργοποιούµε το 

πρόγραµµα Notepad, το οποίο είναι ένα πρόγραµµα σύνταξης απλών κειµένων (αρχείων 

ASCII όπως λέγονται) και περιέχεται στα Windows. 



Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 53

   

Εικόνα 4.2 Ενεργοποίηση του προγράµµατος Notepad 

Μετά την ενεργοποίηση του προγράµµατος εµφανίζεται η οθόνη χρήσης του, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 4.3. Με τη χρήση του Notepad µπορούµε να ανοίξουµε αρχεία 

που είναι απλά µη µορφοποιηµένα κείµενα, να τα επεξεργαστούµε και να τα 

τροποποιήσουµε όπως µας εξυπηρετεί και να τα σώσουµε σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό 

µέσο. 
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Εικόνα 4.3 Η οθόνη χρήσης του προγράµµατος Notepad  

 

4.3 Το πρόγραµµα WordPad 

Πρόκειται για ένα απλό πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που συνοδεύει τα Windows. 

Οι δυνατότητές του είναι περιορισµένες, θα καλύψουν ωστόσο όσους θέλουν να 

γράφουν και να εκτυπώνουν απλά κείµενα. Υπάρχουν δυνατότητες στοίχισης, 

αρίθµησης, αλλαγής γραµµατοσειράς, ακόµα και προσθήκη κάποιας εικόνας µέσα στο 

κείµενο (µε µειωµένες, πάντως, δυνατότητες διαχείρισης). Το WordPad Μπορεί να "δει" 

αρχεία που προέρχονται από τις διάφορες εκδόσεις του Word, αλλά όχι και να ta 

αποθηκεύσει σε αντίστοιχη µορφοποίηση, καθώς περιορίζεται στη µορφή RTF (µορφή 

εµπλουτισµένου κειµένου). Για την εκτέλεσή του χρησιµοποιούµε την ακολουθία: 

Έναρξη ⇒ Προγράµµατα ⇒ Βοηθήµατα 

Start ⇒ Programs ⇒ Accessories ⇒ wordPad   
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Εικόνα 4.4 Η οθόνη χρήσης του προγράµµατος WordPad  

4.4. Ζωγραφική 

Το πρόγραµµα ζωγραφικής Paint (Εικόνα 4.5) είναι σχετικά περιορισµένων 

δυνατοτήτων. Οι επεµβάσεις που µπορεί να γίνουν σε µια εικόνα είναι στοιχειώδεις και 

περιορίζονται κυρίως στην προσθήκη κειµένου, στην περιστροφή, στη µεγέθυνση και 

στη διαµόρφωση των χρωµάτων. Από πλευράς σχεδιαστικών δυνατοτήτων είναι επίσης 

πτωχό, ωστόσο τα βασικά εργαλεία υπάρχουν (συλλογή χρώµατος, "έτοιµα" σχήµατα, 

γόµα, πινέλο κλπ). 
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Εικόνα 4.4 Η οθόνη χρήσης του προγράµµατος Paint  

Είναι δυνατόν να ανοίξει αλλά και να αποθηκεύσει τους συνηθισµένους τύπους 

µορφοποίησης εικόνων, όπως, για παράδειγµα, bitmap, jpeg, gif και tiff.  

Όπως και το WordPad, ενεργοποιείται µε την  ακολουθία: 

Έναρξη ⇒ Προγράµµατα ⇒ Βοηθήµατα ⇒ Ζωγραφική  

Start ⇒ Programs ⇒ Accessories ⇒ Paint 

4.5. Συντήρηση συστήµατος 

Η συντήρηση ενός συστήµατος είναι µια πολύ γενική έννοια. Εµείς εδώ θα περιοριστούµε 

στη συντήρηση του σκληρού δίσκου και για την ακρίβεια στον απο-κατακερµατισµό των 

αρχείων του. Οι συχνές εγγραφές και διαγραφές αρχείων οδηγούν σε κατακερµατισµό, 

παρουσιάζεται δηλαδή το φαινόµενο ένα αρχείο να βρίσκεται διάσπαρτο σε πολλά 

διαφορετικά σηµεία της φυσικής επιφάνειας του σκληρού δίσκου. Ως αποτέλεσµα το 



Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 57

σύστηµα καθυστερεί κατά την ανάγνωση, αφού οι κεφαλές του δίσκου αναγκάζονται να 

µεταφέρονται διαρκώς σε διάφορα σηµεία της επιφάνειάς του. Για την αντιµετώπιση του 

"προβλήµατος" πρέπει να εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (πχ, ανά µήνα) το 

πρόγραµµα "Ανασυγκρότηση ∆ίσκων". Η ενεργοποίησή του γίνεται µέσα από το µενού:  

Έναρξη ⇒ Προγράµµατα ⇒ Βοηθήµατα ⇒ Εργαλεία Συστήµατος ⇒ 

Ανασυγκρότηση 

 

 

Εικόνα 4.7 Το αρχικό παράθυρο του συστήµατος βοήθειας 

4.6 Το Σύστηµα Βοήθειας (Help) των Windows NT 

Τα Windows NT εµπεριέχουν ένα σχετικά πλήρες σύστηµα Βοήθειας (on-line help) που 

µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήσεις και προβλήµατα 

που προκύπτουν όταν εργαζόµαστε µε αυτά. Η ακολουθία των επιλογών Start | Help έχει 

ως αποτέλεσµα την εκκίνηση του συστήµατος βοήθειας και την εµφάνιση του πλαισίου 

της Εικόνας 4.7. 
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5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

5.1. Απλές ∆ιαδικασίες µε το πρόγραµµα Windows Explorer  

1. Να εκτελέσετε το πρόγραµµα . 

2. Να εξετάσετε τις προσφερόµενες δυνατότητες από το µενού των εντολών (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1 Μενού των εντολών του Windows XPExplorer 

3. Να µεταβείτε (κάνετε τρέχοντα ένα κατάλογο, που υπάρχουν διάφορα αρχεία). Εκεί 

να χρησιµοποιήσετε την επιλογή View (Εικόνα 2) µε διάφορους από τους 

προσφερόµενους τρόπους ώστε να εξετάζετε τους τρόπους παρουσίασης των δίσκων, 

των directories και των περιεχοµένων αρχείων. 

4. Να επιµείνετε στη χρήση της επιλογής View και να κάνετε τα εξής: α) Να εξετάσετε 

ξεχωριστά τους τρόπους παρουσίασης Thumbnails, Tiles, Icons, List και Details. 

β)Να τις συγκρίνετε και να κατανοήσετε τις διαφορές τους. γ) Να αποφασίσετε ποια σας 

αρέσει περισσότερο και σας κατά κάποιο τρόπο σας εκφράζει. δ) Να εξηγήσετε κάτω από 

ποια οπτική γωνία ή για ποιους λόγους θεωρείτε ότι η παρουσίαση που επιλέξατε είναι η 

καλύτερη. ε) Να συγκρίνετε τους τρόπους παρουσίασης σε σχέση µε την πληροφόρηση 

που παρέχουν. στ) Ποιος τρόπος παρουσίασης θεωρείτε ότι παρέχει καλύτερη 

πληροφόρηση;  
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.  

Εικόνα 2 Επιλογή View του Windows XP Explorer 

5. Να πραγµατοποιήσετε επιλογές και επισκέψεις σε διάφορες περιοχές του τοπικού σας 

δίσκου και των δίσκων του δικτύου (αν εργάζεστε σε δίκτυο). 

 

Εικόνα 3 ∆οµή directories κάτω από την περιοχή C:\Student 

6. Να χρησιµοποιήσετε τις επιλογές File και New και να δηµιουργήσετε τη δοµή των 

καταλόγων (folders, directories) που περιέχεται στην Εικόνα 3. Σηµειώνεται ότι 

Arithm_Mitrwou µπορεί να είναι ο Αριθµός Μητρώου σας (αν διαθέτετε), ή o αριθµός της 
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ταυτότητάς σας (αν τον θυµάστε), ή τέλος πάντων ένας τυχαίος αριθµός που θέλετε 

εσείς.  

5.2. Εξάσκηση µε τον Windows XPExplorer  

1. Να  δηµιουργήσετε στο δίσκο C ένα φάκελο µε όνοµα ASKHSEIS.  

2. Να δηµιουργήσετε κάτω από το φάκελο ASKHSEIS, τρεις άλλους φακέλους µε 

ονόµατα: Arxeia_Word, Arxeia_Excel και Arxeia_PowerPoint. 

3. Να δηµιουργήσετε σε κάθε ένα από τους τρεις αυτούς φακέλους από δύο αντίστοιχα 

αρχεία, δηλαδή α) στο φάκελο Word δύο αρχεία του word µε ονόµατα Doc1, Doc2. β) 

στο φάκελο Excel δύο αρχεία του Excel µε ονόµατα Xls1, Xls2 και γ) στο φάκελο 

PowerPoint δύο αρχεία του PowerPoint, µε ονόµατα Pow1, Pow2. Τα αρχεία που θα 

δηµιουργήσετε δεν χρειάζεται να έχουν αξιόλογο περιεχόµενο, απλώς δυο τρεις λέξεις το 

κάθε ένα. 

4. Να δηµιουργήσετε κάτω από το φάκελο ASKHSEIS ακόµη ένα φάκελο µε όνοµα 

Arxeia_Diafora. 

4. Να αντιγράψετε στο φάκελο Arxeia_Diafora διάφορα αρχεία από άλλους δίσκους 

και φακέλους του υπολογιστή σας.  

5. Να πάτε σε κάθε ένα από τους τρεις πρώτους φακέλους που δηµιουργήσατε 

(Arxeia_Word, Arxeia_Excel και Arxeia_PowerPoint), να  ανοίξετε κάθε αρχείο µε 

το κατάλληλο πρόγραµµα και να το σώσετε στον ίδιο φάκελο µε ένα νέο όνοµα 

(DocNew1, DocNew2, XlsNew1, XlsNew2, PowNew1, PowNew2), έτσι ώστε να 

διατηρήσετε τα προηγούµενα αρχεία.  

6. Να µεταφέρετε (όχι αντιγραφή, αλλά µεταφορά, move) όλα τα νέα αρχεία στον 

κατάλογο Arxeia_Diafora. 

7. Να µεταβείτε στο φάκελο Arxeia_Diafora και να παρουσιάσετε το περιεχόµενό του 

µε επιλογές από την από την επιλογή View του µενού. 

8. Να χρησιµοποιήσετε την επιλογή του µενού Tools | Folder Options (Εικόνα 4). 

Στη συνέχεια να χρησιµοποιήσετε τις κάρτες General και View και να κάνετε διάφορες 
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ρυθµίσεις για το συγκεκριµένο φάκελο που βρίσκεστε (Arxeia_Diafora). Να καταλήξετε 

µε τους τρόπους που νοµίζετε ότι σας εξυπηρετούν. 

  

Εικόνα 4 Η επιλογή του µενού Tools | Folder options 

9. Αφού δοκιµάσετε τις διαφορετικές ρυθµίσεις και έχετε επιλέξει αυτές που σας 

εξυπηρετούν να τις καθιερώστε  για όλους τους καταλόγους και 

δίσκους του υπολογιστή σας. 
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5.3. Εφαρµογές στον πίνακα ελέγχου  

1. Να δηµιουργήσετε συντόµευση (shortcut) στην επιφάνεια εργασίας σας, η οποία να 

σας οδηγεί στον υποκατάλογο (subfolder, subdirectory) που δηµιουργήσατε, µε όνοµα 

Student  στο δίσκο C. 

2. Να µελετήσετε τις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου (Control Panel) µε την ακολουθία 

των επιλογών Start | Settings | Control Panel (Εικόνες 12 & 13).  

3. Να επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στο παραθυρικό 

περιβάλλον (εµφάνιση) µε χρήση της λειτουργίας Display . 

4. Να ενεργοποιήσετε ένα screen saver της αρεσκείας σας.  

5. Να διερευνήσετε µέσω της λειτουργίας System του Control Panel το είδος του 

επεξεργαστή και την ποσότητα της µνήµης (RAM) του υπολογιστικού συστήµατος που 

χρησιµοποιείτε. Το ίδιο µπορεί να γίνει και µε χρήση του εικονιδίου My computer  

 (ή όπως εµφανίζεται στο λειτουργικό σύστηµα που διαθέτετε) στη συνέχεια 

δεξί κλικ και επιλογή properties. Θα εµφανισθεί ένα πλαίσιο όπως αυτό της Εικόνας 5.  
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Εικόνα 5 Οι ιδιότητες του συστήµατος. Φαίνονται η διαθέσιµη RAM και ο τύπος 

του επεξεργαστή 

 

6. Να εξετάσετε το περιβάλλον του δικτύου µε την επιλογή My Network Places 

 που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. 

5.4. Ασκήσεις πρακτικής στα αρχεία  

1. Να δηµιουργήστε στο δίσκο C τη δοµή των καταλόγων της Εικόνας 6.  



Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP 
Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου 64

 

Εικόνα 6. Η δοµή των καταλόγων που θα δηµιουργήσετε κάτω από τη ρίζα του 

δίσκου C 

2. Να µετονοµάσετε του καταλόγους της δοµής ως εξής: 

 από Europe σε Asia 

 από USA σε Brazil 

3. Να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα WordPad και να δηµιουργήσετε ένα αρχείο που 

περιέχει τα στοιχεία σας µε την ακόλουθη µορφή: 

 Επίθετο:  Φωκά 

 Όνοµα:  Ασπασία 

 Τµήµα:  ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

 Έτος:   1ο 

 Μάθηµα:  Πληροφοριακά Συστήµατα 

 Μέρα-Ώρα:  Πέµπτη, 11:00 – 13:00 
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4. Να αποθηκεύσετε τις παραπάνω πληροφορίες (File | Save) µε το όνοµα 

Dedomena.doc στον κατάλογο ATTIKH. 

5. Να Αλλάξετε το όνοµα του αρχείου, από Dedomena.doc σε Proswpika.doc 

6. Να δηµιουργήσετε µέσα στον υποκατάλογο NHSIA τον υποκατάλογο KERKYRA. 

7. Να αντιγράψετε το αρχείο Dedomena.doc στον υποκατάλογο KERKYRA. 

8. Να αλλάξετε το όνοµα του υποκαταλόγου KERKYRA σε ΧΙΟΣ. 

9. Να βρείτε όλα τα αρχεία του υποκαταλόγου Windows που το όνοµά τους αρχίζει από 

Win και έχουν την κατάληξη .exe 

10. Να αντιγράψτε όλα τα αρχεία που βρέθηκαν από την παραπάνω αναζήτηση στον 

υποκαταλόγο KRHTH. 

11. Να αντιγράψετε όλα τα αρχεία του δίσκου C που έχουν την κατάληξη .bmp στον 

κατάλογο Asia.  

12. Να αντιγράψετε όλα τα αρχεία του δίσκου C που έχουν την κατάληξη .txt στον 

κατάλογο Brazil. 

13. Να διαγράψετε τους υποκαταλόγους Brazil και Asia.  
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