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Ενότητα 1.4 
 

 

∆ιαχείριση περιφερειακών συσκευών  
 

 

 

 

 

Ειδικοί Στόχοι 
Μπορώ να ετοιµάσω έν   α

διαγώνισµα για τους µαθητέ ς
µου που θα περιλαµβάνει κα

ένα έτοιµο σχήµα;

Μπορώ να δείξω στου   ς
µαθητές την Ακρόπολη απ ό
νέο DVD που κυκλοφόρησε;

Πώς µπορώ να δω το CD µ  ε
τον ποιητή Γ. Σεφέρη ν α

απαγγέλλει το ποίηµα του  ;

    ι

Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να µπορούν:   

      

      

   .  

Να τροποποιούν τις βασικές ρυθµίσεις της επιφάνειας εργασίας.  

Να τροποποιούν τις βασικές ρυθµίσεις της οθόνης,   

Να διαχειρίζονται εκτυπώσεις
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Ο πίνακας ελέγχου 
Ο Πίνακας Ελέγχου είναι το κέντρο ελέγχου των περιφερειακών 
συσκευών του υπολογιστή µας.  

Για να προσαρµόσετε τον 
υπολογιστή στις ανάγκες 
σας, επιλέξτε Έναρξη  
Ρυθµίσεις Πίνακας 

ο 

το 
ής 

Από το παράθυρο του πίνακα ελέγχου (εικόνα 1.4.1) µπορείτε να 
ρυθµίσετε τα πάντα, που αφορούν την όλη λειτουργία του 
υπολογιστή σας, όπώς την κίνηση και τους δείκτες του ποντικιού 
σας, τις εγκατεστηµένες γλώσσες του πληκτρολογίου σας, τους 
ήχους, την εγκατάσταση του εκτυπωτή σας. Μπορείτε ακόµη να 
εγκαταστήσετε και να ρυθµίσετε το modem σας, να καθορίσετε 
την εµφάνιση της οθόνης σας, τις ρυθµίσεις του δικτύου, την 
ηµεροµηνία και την ώρα του συστήµατός σας. Ας γνωρίσουµε 
λοιπόν πώς µπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες ρυθµίσεις, ώστε να 
προσαρµόζετε το περιβάλλον εργασίας στις δικές σας απαιτήσεις. 
Ελέγχου ή κάντε κλικ στ
εικονίδιο του Πίνακα 
Ελέγχου που βρίσκεται σ
παράθυρο Ο Υπολογιστ
µου 
Για την καλύτερη  
λειτουργία του ποντικιού 
µπορούµε να 
χρησιµοποιούµε το ειδικό

ή 
η 

 

 
Εικόνα 1.4.1 : Το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου     

Το ποντίκι  
Η επιλογή ποντίκι µας δίνει τη δυνατότητα να ρυθµίσουµε τον 
πατάκι για ποντίκι 
(mouse pad) ώστε να 
εξασφαλίζουµε οµαλή 
επιφάνεια για την κίνησ
του και να µειώνουµε τ
σκόνη που µπαίνει στο 
ποντίκι. 

  
Εικόνα.1.4.2 : Ρύθµιση
ποντικιού

 
 

τρόπο λειτουργίας του ποντικιού, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες µας. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Ποντίκι 
υπάρχουν τρεις καρτέλες: Κουµπιά, ∆είκτες και Κίνηση, στις 
οποίες µπορούµε να ρυθµίσουµε τον τρόπο λειτουργίας των 
πλήκτρων, την ταχύτητα που τα πατάµε και το ίχνος του δείκτη. 

 

Από την καρτέλα Κουµπιά ρυθµίζουµε τη λειτουργία του 
αριστερού και του δεξιού πλήκτρου, κάνοντας κλικ, και την 
ταχύτητα του διπλού κλικ.  

Από την καρτέλα ∆είκτες ρυθµίζουµε την εµφάνιση του δείκτη. 

Από  την καρτέλα Κίνηση ρυθµίζουµε την ταχύτητα του δείκτη και 
το ίχνος του, ώστε να είναι ευδιάκριτος. 
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Το πληκτρολόγιο 
Η επιλογή πληκτρολόγιο µας δίνει τη δυνατότητα να ρυθµίσουµε 
τον τρόπο λειτουργίας του πληκτρολογίου, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες µας. Στο παράθυρο Ιδιότητες: Πληκτρολόγιο 
υπάρχουν δύο καρτέλες: Ταχύτητα και Γλώσσες, στις οποίες 
µπορούµε να ρυθµίσουµε τον τρόπο αλλαγής της γλώσσας 
(Αριστερό <Alt>+<Shift> ή <Ctrl>+<Shift>), την ταχύτητα 
που τα πατάµε και την ταχύτητα που αναβοσβήνει το ίχνος του 
δείκτη σηµείου εισαγωγής χαρακτήρων. 

Εικόνα 1.4.3 : Ίχνος
δείκτη για εισαγωγή

 
  

χαρακτήρων 

 

Ας περάσουµε στην πράξη µε µια δραστηριότητα που θα σας δείξει 
πόσο απλά µπορείτε να κάνετε ρυθµίσεις των περιφερειακών 
µονάδων του υπολογιστή, χρησιµοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. 

 

∆ραστηριότητα 1.4.1 

Ρύθµιση της λειτουργίας του ποντικιού.    

      
       

       
   

 

Ρυθµίστε την ταχύτητα του διπλού κλικ του ποντικιού. Ενεργοποιήσ
χρήση πλήκτρων για αριστερόχειρες, δείτε πώς συµπεριφέρεται το π
και επαναφέρετε τη χρήση για δεξιόχειρες. Μειώστε την ταχύτητα κί
του δείκτη στην οθόνη. 

Απάντηση 

1. Κάντε κλικ µε το ποντίκι στο κουµπί <Έναρξη> και οδηγήστε το δείκ
διαδοχικά στις επιλογές Προγράµµατα Ρυθµίσεις Πίνακας ελέγχου.

2. Όταν ανοίξει το παράθυρο Ιδιότητες: Ποντίκι, µετακινήστε το δείκτη
στην εικόνα του ποντικιού και πατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού

3. Για να αλλάξετε την ταχύτητα του διπλού κλικ, σύρατε το ρυθµιστικό σε µ
θέση και δοκιµάστε το νέο χρόνο που πρέπει να µεσολαβεί µεταξύ των δύ
του πλήκτρου του ποντικιού στη δοκιµαστική περιοχή δεξιά. Έτσι τα Windo
αναγνωρίζουν ευκολότερα το διπλό κλικ (µε το δικό σας ρυθµό). 

4. Πατήστε το στρογγυλό κουµπί στο πάνω µέρος, δίπλα στην ε
«Αριστερό….»,  για να ενεργοποιήσετε την επιλογή για αριστερόχειρες κα
ότι (όπως περιγράφεται και στην αµέσως επόµενη παράγραφο) 
αντιστραφεί οι λειτουργίες του δεξιού και αριστερού πλήκτρου. Εποµένως,
πατήσετε το <ΟΚ> και να επικυρώσετε τις αλλαγές, πρέπει να πατήσετε 
πλήκτρο αντί για το αριστερό. Επαναφέρατε τη ρύθµιση για δεξιόχειρες,
εάν είστε αριστερόχειρας.  

5. Για να ελαττώσετε την ταχύτητα του δείκτη, ώστε να παρακολουθεί
κίνηση του ποντικιού ευκολότερα, κάντε κλικ στην καρτέλα Κίνη
<Ctrl>+<Tab> δύο φορές) και στον τοµέα «Ταχύτητα δείκτη» σύρα
δείκτη της ρύθµισης αριστερότερα και πατήστε το κουµπί <OK>, 
καταλάβει ο υπολογιστής την εντολή που του δώσατε. 

 

 

  
 
 

τε τη
οντίκι
νησης

τη σας 
  

 πάνω 
 σας. 

ια νέα 
ο κλικ 
ws θα 

πιλογή 
ι δείτε 
έχουν 

 για να 
το δεξί 
 εκτός 

τε την 
ση (ή 
τε το 
για να 
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∆ραστηριότητα 1.4.2 

  

 

          
        

   

Εγκατάσταση µιας επιπλέον Γλώσσας. 

Θέλετε να γράφετε Γαλλικά κείµενα στον υπολογιστή σας, αλλά δεν ξέρετε πώς. 
Αναζητήστε στη Βοήθεια για τα Windows τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να
εγκαταστήσετε µια επιπλέον γλώσσα στο πληκτρολόγιό σας. 

 
Απάντηση 

1. Κάντε κλικ στο κουµπί <Έναρξη> και στο µενού που αναδύεται κάντε κλικ στην 
επιλογή Βοήθεια ή, βλέποντας την Επιφάνεια Εργασίας σας, πατήστε το 
πλήκτρο <F1>. Τότε εµφανίζεται το γνωστό παράθυρο διαλόγου Βοήθεια για 
τα Windows. 

2. Κάντε κλικ στην κάρτα Ευρετήριο και στη θυρίδα που βρίσκεται το σηµείο 
εισαγωγής πληκτρολογήστε «γλώσσες». Τότε, ακριβώς από κάτω, επιλέγεται ή 
λέξη γλώσσες, οπότε κάντε κλικ στο κουµπί <Εµφάνιση>.  

3. Ένα νέο παράθυρο (Θέµατα που βρέθηκαν) εµφανίζεται στην οθόνη σας και 
σας προτείνει κάποια θέµατα τα οποία έχουν σχέση µε τη λέξη που 
πληκτρολογήσατε. Κάντε κλικ στην τελευταία επιλογή «Για να προσθέσετε µια
γλώσσα ή µια διάταξη πληκτρολογίου» και µετά κάντε κλικ στο κουµπί 
<Εµφάνιση>. 

   
   

4. Στο δεξιό µέρος του παραθύρου εµφανίζονται οι οδηγίες για το πώς θα 
εγκαταστήσετε µια επιπλέον γλώσσα. Αν θέλετε µπορείτε να επιλέξετε το κείµενο 
αυτό, σύροντας το δείκτη του ποντικιού σας µε πατηµένο το αριστερό του 
πλήκτρο και να το αντιγράψετε σε κάποιο έγγραφο.  Στη συνέχεια,  ακολουθήστε 
τις οδηγίες αυτές και εγκαταστήστε µια επιπλέον γλώσσα στο σύστηµά σας. 

 

Η οθόνη και η επιφάνεια εργασίας 
Θα δούµε τώρα πώς µπορούµε να ρυθµίζουµε την οθόνη και να 
αλλάζουµε την επιφάνεια εργασίας, ώστε να ρυθµίζουµε το 
περιβάλλον εργασίας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις µας. 

 

Η Γραµµή Εργασιών 
Από τη γραµµή εργασιών έχετε αρκετές δυνατότητες ρυθµίσεων. 
Ας δούµε µερικές από αυτές: 

 Γραµµή εργαλείων Γρήγορη Εκκίνηση. Αυτή εµφανίζεται 
µε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των Windows και 
περιλαµβάνει µερικά από τα κουµπιά που φαίνονται στην 
εικόνα 1.4.4.  Μπορείτε να την εµπλουτίσετε µε νέα κουµπιά 
προσθέτοντας νέα ή αφαιρώντας από τα υπάρχοντα. Αρκεί να 
βρείτε το εκτελέσιµο αρχείο µιας εφαρµογής, να το σύρετε και 
να το αφήσετε ανάµεσα στα κουµπιά αυτά. Για να αφαιρέσετε 

Εικόνα 1.4.4 : Γραµµή
Γρήγορη εκκίνηση
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κάποιο, κάντε δεξί κλικ επάνω του και στο µενού συντοµίας 
κάντε κλικ στην εντολή διαγραφή. Για να φορτωθεί η εφαρ-
µογή, της οποίας το κουµπί βρίσκεται σε αυτή τη γραµµή 
εργαλείων, αρκεί µόνο ένα κλικ στο αντίστοιχο κουµπί. 

 Ένδειξη Γλώσσας. Στη θυρίδα αυτή εµφανίζεται η τρέχουσα 
«γλώσσα» του πληκτρολογίου, η οποία και εναλλάσσεται είτε 
µε το πάτηµα του συνδυασµού των αριστερών πλήκτρων 
<Alt>+<Shift>, είτε κάνοντας κλικ στη θυρίδα αυτή και νέο 
κλικ επάνω στην ένδειξη γλώσσας, στο µικρό πλαίσιο που 
εµφανίζεται αναδυόµενο µε όλες τις εγκατεστηµένες γλώσσες 
του υπολογιστή (εικόνα 1.4.5). 

Εικόνα 1.4.6 : Αλλαγή
έντασης ήχου

 
  

Εικόνα 1.4.5 : Αλλαγή
γλώσσας

 
 

 Ένταση ήχου. Το είδος του εικονιδίου αυτού εξαρτάται από 
την εγκατεστηµένη κάρτα ήχου και συνήθως είναι ένα µικρό 
κίτρινο ηχείο. Αν αυτό δεν υπάρχει, τότε ή δεν έχετε εγκατα-
στήσει κάρτα ήχου στον υπολογιστή σας ή για κάποιο λόγο 
αυτή καταργήθηκε. Με κλικ επάνω του µπορούµε να εµφανί-
σουµε το χειριστήριο και να αυξοµειώσουµε την ένταση του 
ήχου ή να τον αποκόψουµε εντελώς. Απλά σύρατε το µικρό 
ορθογώνιο κουµπί προς τα πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Με διπλό 
κλικ πάνω του ανοίγει το παράθυρο ελέγχου των  ηχείων και 
όλων των πηγών ήχου (µικρόφωνο, CD ήχου, σύνθετο 
µουσικό όργανο (Συνθεσάιζερ) κλπ). Από εδώ µπορείτε να 
ελέγχετε την ένταση του ήχου για κάθε µια από τις πηγές. 

 Ηµεροµηνία/ώρα. ∆εξιά στην άκρη της Γραµµής Εργασιών 
εµφανίζεται η τρέχουσα ώρα του συστήµατος.  Αν αφήσετε το 
δείκτη του ποντικιού επάνω της, θα εµφανισθεί και η 
ηµεροµηνία. Αν κάνετε διπλό κλικ επάνω στην ώρα, θα 
εµφανισθεί το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Ηµεροµηνία/ 
ώρα. Σε αυτό µπορείτε να αλλάξετε την ηµεροµηνία και την 
ώρα του συστήµατος, όπως επίσης και τη ζώνη της ώρας που 
βρίσκεστε. Θα δείτε ότι η ηµεροµηνία που µπορείτε να εµφα-
νίσετε εκεί είναι από το 1980 έως το 2099. Μην ξεχάσετε να 
επιλέξετε τη θυρίδα για την αυτόµατη ρύθµιση του ρολογιού 
στις αλλαγές της θερινής ώρας. Κάθε φορά που θα αλλάζει η 
ώρα, ο υπολογιστής θα σας ενηµερώνει σχετικά. 

 
Εικόνα 1.4.7 : Παράθυρο Ιδιότητες Ηµεροµηνία /Ώρα    

 

Η ηµεροµηνία και η ώρα του
συστήµατος µας πρέπει να
είναι σωστά ενηµερωµένες,
διότι αυτές οι πληροφορίες

νά
τε
 ή
ία
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Προσαρµογή της Επιφάνειας Εργασίας 
Εάν έχετε βαρεθεί ή δεν σας αρέσει η κλασική πράσινη οθόνη των 
Windows, µπορείτε να την αλλάξετε ή να τη διακοσµήσετε µε την 
προσθήκη µιας ταπετσαρίας. Ας δούµε πώς:  Εναλλακτικά, µπορείτε να 

κάντε δεξί κλικ σε ένα κενό 
σηµείο της επιφάνειας 
εργασίας σας και στο µενού 
που εµφανίζεται κάντε κλικ 
στην επιλογή Ιδιότητες, 
για να εµφανιστεί το 
παράθυρο Ιδιότητες: 
Οθόνη. 

Κάντε κλικ στο κουµπί <Έναρξη> και οδηγήστε το δείκτη σας 
διαδοχικά στις επιλογές Προγράµµατα Ρυθµίσεις Πίνακας 
ελέγχου, για να «ανοίξετε» τον «Πίνακα Ελέγχου» και κάντε κλικ 
στο εικονίδιο «Οθόνη».  

 Στην κάρτα Φόντο και στο πεδίο Ταπετσαρία, να επιλέξετε 
Ταπετσαρία ή Μοτίβο για να είναι ευχάριστη στην όψη η 
οθόνη σας και τον τρόπο εµφάνισής του στην οθόνη. 

  
Εικόνα 1.4.8 : Παράθυρο Ιδιότητες Οθόνη   

 

  
  

 

Η προφύλαξη της οθόνης, 
χρησιµοποιείται για 
ψυχαγωγικούς λόγους. 
Παλαιότερα προστάτευε το 
φώσφορο της οθόνης από 
πιθανό κάψιµο όταν η 
εικόνα θα παρέµενε 
σταθερή.  

 Στην κάρτα Προφύλαξη οθόνης να επιλέξετε ένα από τα 
διαθέσιµα είδη Προφύλαξης οθό-
νης που διαθέτουν τα Windows, 
για το χρόνο που θα µένει ανε-
νεργή η οθόνη σας. Η προφύλα-
ξη οθόνης (screen saver) είναι 
ένα κινούµενο σχέδιο που εµφα-
νίζεται στην οθόνη, όταν δεν 
έχετε χρησιµοποιήσει την οθόνη 
για κάποια χρονική περίοδο. 

Εάν θέλετε να επαναφέρετε 
τα κλασσικά χρώµατα των 
Windows, επιλέξετε το 
συνδυασµό «Τυπικά 
Windows». 

Όταν αλλάζετε ανάλυση ή 
τον αριθµό των χρωµάτων, 
µπορεί να ζητηθεί να κάνετε 
επανεκκίνήση του 
υπολογιστή σας, για να 
εφαρµοστούν οι νέες 
ρυθµίσεις.   

 Στην κάρτα Εµφάνιση µπορείτε να επιλέξετε το συνδυασµό
χρωµάτων και χαρακτήρων που θα έχουν τα εικονίδια της 
επιφάνειας εργασίας, τα µενού, 
τα παράθυρα, οι λεζάντες σας. 
Μπορείτε να διαλέξετε έναν από 
τους έτοιµους χρωµατικούς 
συνδυασµούς ή να δηµιουργή-
σετε το δικό σας.  

 Στην κάρτα Ρυθµίσεις να επιλέ-
ξετε την ανάλυση της οθόνης 
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και το πλήθος των χρωµάτων (βάθος χρώµατος) που 
επιθυµείτε. Οι χαµηλές αναλύσεις εµφανίζουν τις εικόνες 
µεγαλύτερες, αλλά οι υψηλότερες αναλύσεις µας επιτρέπουν 
να βλέπουµε περισσότερες πληροφορίες ταυτόχρονα. Ο 
αριθµός των χρωµάτων σε κάθε ανάλυση εξαρτάται από το 
µέγιστο αριθµό που υποστηρίζει η κάρτα γραφικών σε αυτή 
την ανάλυση αλλά και η οθόνη µας. 

 

 

Ένα θέµα είναι ένας
συνδυασµός

χαρακτηριστικών που
αλλάζει τα αντικείµενα µε

οµ να
η»
ός

θέ α,
π)

Για να
αι
ον

υ τε
τα
s.

 

Χρήση θέµατος επιφάνειας εργασίας 
Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξετε από τα έτοιµα θέµατα της 
Επιφάνειας Εργασίας, που είναι ενσωµατωµένα στα Windows. 
Επιλέξτε το µενού Έναρξη Ρυθµίσεις Πίνακας Ελέγχου, για 
να εµφανισθεί το παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου µε τα εικονίδια 
των ρυθµίσεων. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Θέµατα 
Επιφάνειας εργασίας και στο νέο οµώνυµο παράθυρο διαλόγου 
που εµφανίζεται στη θέση Θέµα: ανοίξτε την αναδυόµενη λίστα και 
διαλέξτε το είδος της εµφάνισης που προτιµάτε. Μπορείτε, 
τσεκάροντας τις ανάλογες ρυθµίσεις στο δεξιό µέρος αυτού του 
παραθύρου, να επιλέξετε ποια αντικείµενα  θα αλλάξουν, όπως  το 
είδος του δείκτη για το ποντίκι σας, οι ήχοι για ενέργειες που 
κάνετε, η προφύλαξη της οθόνης  κτλ.  

 

Εφαρµόστε το στυλ Web 
Εάν θέλετε η επιφάνεια εργασίας σας να συµπεριφέρεται σαν 
ιστοσελίδα, µπορείτε να εφαρµόσετε το στυλ Web έτσι, ώστε, αντί 
να κάνετε διπλό κλικ, µε το δείκτη σας να έχει τη µορφή βέλους, 
να κάνετε απλά κλικ, µε το δείκτη σας να είναι σαν χεράκι που 
δείχνει προς τα πάνω. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή εικονιδίου 
δε γίνεται µε απλό κλικ, αλλά µε το να αφήσετε το δείκτη επάνω 
στο εικονίδιο για περίπου ένα δευτερόλεπτο. 

Ε
Ιστ

 

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, κάντε δεξί κλικ σε µια 
κενή περιοχή της επιφάνειας εργασίας σας. Στο µενού συντοµίας 
που εµφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες. Εµφανίζεται 
το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Οθόνη. Κάντε κλικ στην 
καρτέλα Το Web και αµέσως µετά κλικ στο κουµπί <Επιλογές 
φακέλων…>. Στο πλαίσιο Επιλογές φακέλων που ακολουθεί 
κάντε κλικ στο κουµπί <Ναι> και τότε εµφανίζεται το παράθυρο 
διαλόγου Επιλογές φακέλων, όπου στην κάρτα Γενικά απλά 
επιλέξτε την επιλογή Στυλ Web και κάντε κλικ στο κουµπί <ΟΚ>. 
Θα ακολουθήσει το παράθυρο διαλόγου Μονό κλικ, το οποίο θα 

 

οιόµορφο τρόπο ώστε 
µας δίνει την «αίσθησ
του περιβάλλοντος εν

µατος όπώς π.χ ζούγκλ
µυστήριο, κλ

 να χρησιµοποιήσετε έ
θέµα πρέπει να είν
εγκατεστηµένη στ

πολογιστή που εργάζεσ
η αντίστοιχη δυνατότη

των Window
 
  

ικόνα 1.4.9 : Στυλ
οσελίδας και κλασσικό
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σας ζητά επιβεβαίωση για το µονό κλικ. Επιλέξτε τη θυρίδα Ναι και 
κάντε κλικ στο <ΟΚ>.  

 

Τώρα πλέον ο δείκτης του ποντικιού σας έχει τη µορφή του 
κλασικού αριστερού βέλους στα µενού και στις γραµµές εργαλείων 
των παραθύρων, ενώ γίνεται «χεράκι» εκεί όπου υπάρχουν 
εικονίδια αρχείων, φακέλων και συντοµεύσεις εφαρµογών. 

 

Τακτοποιήστε την Επιφάνεια Εργασίας σας 
Μπορούµε να αναθέσουµε στα Windows την τακτοποίηση όλων 
των εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας ή σε ένα παράθυρο έτσι, 
ώστε να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα µε τη σειρά που θέλουµε. 
Κάντε δεξί κλικ σε ένα κενό σηµείο της Επιφάνειας Εργασίας και 
στο µενού εντολών που αναδύεται οδηγήστε το δείκτη σας στην 
επιλογή Τακτοποίηση εικονιδίων. Στο νέο υποµενού που 
εµφανίζεται δίπλα επιλέξτε το είδος της τακτοποίησης που θέλετε 
να κάνει ο υπολογιστής σας. Τα εικονίδια της Επιφάνειας εργασίας 
θα τακτοποιηθούν µε τον τρόπο που επιλέξατε. Κάθε φορά που 
δηµιουργείτε ένα εικονίδιο πρέπει να επαναλάβετε την παραπάνω 
διαδικασία, εκτός και αν έχετε επιλέξει Αυτόµατη τακτοποίηση, 
οπότε τακτοποιούνται αυτόµατα αλλά σε τυχαία σειρά. 

 

 

Αρκετά κουραστήκατε µε τη θεωρία, οι δραστηριότητες που 
ακολουθούν θα σας βοηθήσουν, τώρα, να κατανοήσετε καλύτερα 
και να αποκτήσετε τη δεξιότητα να κάνετε τις ρυθµίσεις της οθόνης 
σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας.  

 

 

∆ραστηριότητα 1.4.3 

    

 

Αλλαγή της ανάλυσης της οθόνης και του βάθους χρώµατος 

Να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης σας σε 800x600 pixels και βάθος 
χρώµατος 24 bits. 

 

Απάντηση 

1. Σε ένα ελεύθερο σηµείο της Επιφάνειας Εργασίας κάντε δεξί κλικ και στο µενού 
που αναδύεται κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες. Τότε εµφανίζεται το 
παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Οθόνη.   
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2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθµίσεις και στο πεδίο Περιοχή οθόνης  κάντε κλικ 
επάνω στο δείκτη επιλογής και, κρατώντας πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού, µετακινήστε το, ώστε να δείξει 800 επί 600 pixels, ενώ στο πεδίο 
Χρώµατα ανοίξτε την αναδυόµενη λίστα και επιλέξτε Φυσικά Χρώµατα (24 
bit).  Κάντε κλικ στο κουµπί <ΟΚ>. 

 

3. Αν ήδη η οθόνη σας έχει ανάλυση 800x600, αλλάξτε τη στα 640x480 και στα 
256 χρώµατα. Παρατηρήστε τη διαφορά και επαναφέρατέ τη στα  800x600 µε 
24 bit βάθος χρώµατος. 

4. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα η οθόνη σας θα προσαρµοστεί στις νέες 
ρυθµίσεις που ορίσατε. Υπάρχει όµως το ενδεχόµενο να χρειαστεί ρύθµιση η 
ορατή περιοχή της οθόνης και αυτό θα το κάνετε από τα πλήκτρα που υπάρχουν 
στο µπροστινό της µέρος. 

5. Εάν δε γίνουν δεκτές οι ρυθµίσεις που ορίσατε, τότε είτε η κάρτα οθόνης δεν 
είναι σωστά εγκατεστηµένη ή δεν υποστηρίζει τις ρυθµίσεις αυτές, το 
πιθανότερο λόγω µικρής µνήµης. 

 

∆ραστηριότητα 1.4.4 

Εφαρµογή Ταπετσαρίας και Προφύλαξης οθόνης   

      
   

 
Να εφαρµόσετε στην Επιφάνεια Εργασίας την ταπετσαρία «Εγκατάσταση» 
και προφύλαξη οθόνης τα «Ιπτάµενα Αντικείµενα 3∆». 

 
Απάντηση 

1. Σε ένα ελεύθερο σηµείο της Επιφάνειας Εργασίας κάντε δεξί κλικ και στο µενού 
που αναδύεται κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες. Τότε εµφανίζεται το 
παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Οθόνη. Κάντε κλικ στην κάρτα Φόντο και στο 
πεδίο Ταπετσαρία αναζητήστε την Εγκατάσταση και κάντε κλικ επάνω της. 

2. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Προφύλαξη οθόνης και στο πεδίο 
Προφύλαξη οθόνης ανοίξτε την αναδυόµενη λίστα και επιλέξτε τα Ιπτάµενα 
Αντικείµενα 3∆.  Στο πεδίο Αναµονή :, δώστε τα λεπτά που θέλετε να παραµένει 
ανενεργή η οθόνη σας, µέχρι να ενεργοποιηθεί η προφύλαξη της οθόνης. 

 

 

3. Αν θέλετε να βάλετε και κωδικό πρόσβασης στην προφύλαξη, τσεκάρετε τη 
σχετική θυρίδα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί <Αλλαγή>, για να 
καθορίσετε τον κωδικό αυτό. Βέβαια, εννοείται ότι θα πρέπει να θυµάστε τον 
κωδικό αυτό κάθε φορά που θέλετε να σταµατήσετε την προφύλαξη. 

4. Κάντε κλικ στο κουµπί <Ρυθµίσεις>, για να καθορίσετε ποιο θα είναι το 
ιπτάµενο αντικείµενο, ποια θα είναι τα χρώµατά του και ακόµα ποια θα είναι η 
ανάλυση και το µέγεθός του, κάνοντας στο τέλος κλικ στο κουµπί <ΟΚ>. 

5. Μπορείτε ακόµη στο πεδίο Εξοικονόµηση ενέργειας να κάνετε κλικ στο κουµπί 
<Ρυθµίσεις>, ώστε να ρυθµίσετε τα χαρακτηριστικά της Εξοικονόµησης 
ενέργειας για την οθόνη σας. Καθορίστε το χρόνο που θα µένει ανενεργό το 
σύστηµά σας, η οθόνη σας και τέλος ο σκληρός σας δίσκος. Οποιαδήποτε 
ρύθµιση και αν κάνετε εδώ, τα µέρη του συστήµατός σας παραµένουν σε 
κατάσταση αναµονής (Stand-by) και αρκεί το πάτηµα ενός πλήκτρου ή το 
κούνηµα του ποντικιού για να επανέλθει σε κατάσταση λειτουργίας. 
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∆ραστηριότητα 1.4.5 

    

         
     

       

Εγκατάσταση ενός Θέµατος Επιφάνειας Εργασίας. 

 
Να αλλάξετε την τρέχουσα εµφάνιση της Επιφάνειας Εργασίας και να
εγκαταστήσετε το θέµα «Βυθός» από τα Θέµατα της Επιφάνειας Εργασίας, 
χωρίς όµως να αλλοιώσετε την εµφάνιση των βασικών εικονιδίων. 

 
Απάντηση 
1. Κάντε κλικ στο κουµπί <Έναρξη> και στο µενού που αναδύεται οδηγήστε το 

δείκτη σας στην επιλογή Ρυθµίσεις και στο νέο µενού που εµφανίζεται πλάι 
κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου. 

2. Αναζητήστε το εικονίδιο µε τα Θέµατα της Επιφάνειας Εργασίας και κάντε 
διπλό κλικ επάνω του.  Στο παράθυρο διαλόγου Θέµατα επιφάνειας εργασίας 
που εµφανίζεται στη θέση Θέµα : ανοίξτε την αναδιπλούµενη λίστα και κάντε 
κλικ στην επιλογή Βυθός (Πολλά χρώµατα). 

3. Στο δεξιό µέρος του παραθύρου, στη θέση Ρυθµίσεις, τσεκάρετε όποιες από τις 
επιλογές επιθυµείτε εκτός από την επιλογή Εικονίδια, αφού δεν πρέπει να 
αλλοιώσετε την εµφάνιση των βασικών εικονιδίων. 

4. Στη θέση Προεπισκόπηση, σας δίνεται η δυνατότητα να δείτε και να ακούσετε 
την Προφύλαξη της οθόνης, τους δείκτες του ποντικιού, τους ήχους για κάθε 
ενέργεια, εφόσον έχετε τσεκάρει ανάλογα. 

5. Αφού ενεργοποιήσετε όποιες από τις ρυθµίσεις επιθυµείτε, κάντε κλικ στο κουµπί 
<Εφαρµογή>.  Θα δείτε την οθόνη σας να αλλάζει όψη και να µετατρέπεται σε 
ένα πολύ όµορφο «Ενυδρείο». 

 

∆ιαχείριση εκτυπωτή - εκτυπώσεων 
Για να παράγουµε έντυπα χρησιµοποιούµε τον εκτυπωτή. Εάν 
δουλεύουµε σε δίκτυο, µπορεί τον ίδιο εκτυπωτή να µοιράζονται 
και να χρησιµοποιούν ταυτόχρονα πολλοί χρήστες. Μπορεί ακόµη 
να είναι στη διάθεσή µας περισσότεροι από ένας εκτυπωτές (π.χ. 
ένας ασπρόµαυρος laser και ένας έγχρωµος inkjet) 

Εικόνα 1.4.10: Ο φάκελος Εκτυπωτές   

Πριν στείλετε κάτι για 
εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι 
ο εκτυπωτής είναι ανοικτός, 
έχει χαρτί και η ένδειξη σε 

 

 

λειτουργία (on-line) είναι
αναµµένη.   
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Εκτύπωση ενός αρχείου 
Για να εκτυπώσουµε ένα αρχείο: α) το επιλέγουµε κάνοντας κλικ 
πάνω του και β) από το µενού «Αρχείο» επιλέγουµε 
«Εκτύπωση». Το εικονίδιο του εκτυπωτή θα εµφανισθεί κάτω 
δεξιά στην οθόνη σας, δίπλα στην ώρα και, µόλις ετοιµαστεί η 
εκτύπωση, τα Windows στέλνουν τις πληροφορίες στον εκτυπωτή, 
όπου το λαµπάκι λειτουργίας του αναβοσβήνει και µας δείχνει ότι 
δέχεται τα δεδοµένα της εκτύπωσης. 

 

Επισκόπηση εκτυπώσεων 
Για να δείτε τα αρχεία που έχετε στείλει στον εκτυπωτή και 
πληροφορίες σχετικές µε την πορεία των εκτυπώσεων, κάντε διπλό 
κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή κάτω δεξιά ή από το µενού 
Έναρξη Ρυθµίσεις Εκτυπωτές ανοίξτε το παράθυρο διαχείρι-
σης του εκτυπωτή σας, µε διπλό κλικ πάνω του.   

 
Εµφανίζεται ένα παράθυρο που περιέχει τις πληροφορίες για τα 
αρχεία που έχουν σταλεί για εκτύπωση και την κατάσταση που 
βρίσκονται. Το αρχείο που βρίσκεται στην κορυφή της εκτύπωσης 
θα εκτυπωθεί πρώτο. Για να εκτυπώσετε το

αρχείο που θέλετε, από την
επιφάνεια εργασίας ή το
φάκελο που βρίσκεται,
εµφανίστε το µενού

συντοµίας, κάνοντας δεξί
κλικ επάνω του και κλικ

στην επιλογή Εκτύπωση.

Ανοίγει η εφαρµογή µε την
οποία δηµιουργήθηκε το

αρχείο και, εφόσον ο
προεπιλεγµένος εκτυπωτής
σας είναι ήδη ανοικτός, θα
αρχίσει άµεσα η εκτύπωσή
του. Μόλις ολοκληρωθεί η
εκτύπωση, το αρχείο και η

εφαρµογή θα κλείσουν µόνα
τους.

 

Ακύρωση εκτυπώσεων  

Για να ακυρώσουµε αρχείο που έχουµε στείλει για εκτύπωση, 
κάνουµε κλικ πάνω του στη λίστα επισκόπησης των εκτυπώσεων 
και πατάµε το πλήκτρο <Delete> στο πληκτρολόγιο. Εάν κάτι 
νοµίζετε ότι πάει «στραβά», µπορείτε να διακόψετε την εκτύπωση, 
αν επιλέξετε το µενού Έγγραφο ∆ιακοπή Εκτύπωσης. 

 

Εκτυπώστε µε περισσότερες επιλογές 
Εάν θέλετε να έχετε περισσότερες δυνατότητες επιλογής για την 
εκτύπωση που πρόκειται να κάνετε, ανοίξτε πρώτα την εφαρµογή 
που έχει δηµιουργηθεί το αρχείο και επιλέξτε το µενού Αρχείο  
Εκτύπωση…. Τότε θα εµφανισθεί η παραπάνω εικόνα του 
παραθύρου διαλόγου Εκτύπωση, µέσα από το οποίο στο πεδίο 
Εκτυπωτής έχετε τη δυνατότητα επιλογής εκτυπωτή. Στο πεδίο 
Περιοχή σελίδων µπορείτε να εκτυπώσετε συγκεκριµένες σελίδες, 
στο πεδίο Εκτύπωση:, ορίστε αν τις θέλετε όλες ή όχι και, για 
περισσότερες λεπτοµέρειες επιλογής, κάντε κλικ στο κουµπί 
<Επιλογές…> και στο νέο παράθυρο επιλέξτε ανάλογα όποιες 
επιλογές θέλετε. Τέλος κάντε κλικ στο κουµπί <ΟΚ>, για να 
αρχίσει η εκτύπωση. 
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Αλλαγή του προεπιλεγµένου εκτυπωτή 
Προεπιλεγµένος εκτυπωτής είναι αυτός που θα πάνε οι 
εκτυπώσεις µας, αν δεν επιλέξουµε κάποιον άλλον. Εάν έχετε στη 
διάθεσή σας περισσότερους από έναν εκτυπωτές και θέλετε να 
αλλάξετε τον προεπιλεγµένο, κάντε κλικ στο κουµπί <Έναρξη>, 
οδηγήστε το δείκτη σας στην επιλογή Ρυθµίσεις και στο µενού 
που αναδύεται κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές, ώστε να 
εµφανισθούν οι εγκατεστηµένοι εκτυπωτές που υπάρχουν στο 
σύστηµά σας. Ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής διακρίνεται από ένα 
λευκό σηµάδι επιλογής σε µαύρο φόντο. Κάντε δεξί κλικ επάνω 
στον εκτυπωτή που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγµένο και στο 
µενού συντοµίας που εµφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή 
Ορισµός ως προεπιλογής. Το σηµάδι επιλογής θα εµφανισθεί 
στο νέο εκτυπωτή.   

 

 

  

  

 

∆ιαχείριση οδηγών δίσκων 
Οι οδηγοί των δίσκων είναι οι συσκευές αποθήκευσης µε τις οποίες 
ερχόµαστε ποιο συχνά σε επαφή, αφού εκεί αποθηκεύονται για να 
φυλαχτούν όλες οι πληροφορίες που θέλουµε.  

 Ο οδηγός σκληρού δίσκου ή ο σκληρός δίσκος, όπως 
συνηθίζουµε να λέµε, είναι η κύρια συσκευή αποθήκευσης. 
Βρίσκεται στο εσωτερικό της κεντρικής µονάδας, όπως είδαµε 
στη δεύτερη ενότητα, και η µόνη οπτική επαφή είναι η λυχνία 
λειτουργίας του. Όταν αυτή αναβοσβήνει, δεν πρέπει να 
µετακινούµε τον υπολογιστή από τη θέση του. Για τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του µπορούµε να κάνουµε 
τακτικά εξέταση και ανασυγκρότηση µε τα εργαλεία 
συστήµατος που διαθέτουν τα windows. 

 Ο οδηγός εύκαµπτων δίσκων διαβάζει και γράφει δεδοµένα 
σε δισκέτες. Σήµερα χρησιµοποιούνται πλέον δισκέτες των 
3,5” που αποθηκεύουν δεδοµένα 1.44 ΜΒ. Οι οδηγοί αυτοί 
βρίσκονται σε όλους του υπολογιστές και µας δίνουν τη 
δυνατότητα να µεταφέρουµε εύκολα µικρά δεδοµένα από τον 
ένα υπολογιστή στον άλλο, να κρατήσουµε εφεδρικά 
αντίγραφα των αρχείων µας ή να δώσουµε στοιχεία σε 
συναδέλφους ή µαθητές µας. Για να βάλουµε τη δισκέτα µέσα 
στον οδηγό, τη γυρνάµε από την πάνω πλευρά της (η ετικέτα 
προς τα πάνω) και τη σπρώχνουµε µε προσοχή µέσα στη 
σχισµή που διαθέτει ο οδηγός εύκαµπτων δίσκων. Όταν 
τοποθετηθεί σωστά, θα ακούσουµε συνήθως ένα «κλικ» και το 
κουµπάκι εξαγωγής της θα βγει λίγο προς τα έξω.  Για να τη 

Η διαµόρφωση της δισκέτας 
καταστρέφει τα περιεχόµενά 
της. Γι’  αυτό πρέπει να είστε 
προσεκτικοί, όταν πρόκειται 

ς. 

 

να διαµορφώσετε δισκέτε
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βγάλουµε πατάµε αυτό το κουµπί, αφού έχει σβήσει η 
ενδεικτική λυχνία ανάγνωσης – εγγραφής του οδηγού.  

 Ο οδηγός CD είναι η συσκευή που διαβάζει ή/και γράφει 
δεδοµένα σε συµπαγείς δίσκους. Σήµερα ένα CD-ROM 
αποθηκεύει δεδοµένα 650 ΜΒ, δηλαδή περίπου 400 δισκέτες. 
Υπάρχουν οδηγοί CD µόνο για ανάγνωση (CD-ROM), ή/και για 
εγγραφή (CD-R) ή/και επανεγγραφή (CD-RW) δεδοµένων. Για 
να τοποθετήσετε ή να βγάλετε ένα CD, πατάτε το κουµπάκι 
που υπάρχει µπροστά στον οδηγό CD. Ένα µικρό συρτάκι 
βγαίνει έξω  και τοποθετούµε το CD µε την ετικέτα προς τα 
πάνω. Για να κλείσει, πατάµε πάλι το ίδιο κουµπί.  

  

   

Σε ένα CD-ROM µπορείτε να 
ακούτε και µουσικά CD

παράλληλα µε την εργασία 
σας. Όταν είστε σε χώρο 

που υπάρχει θόρυβος ή για 
να µην ενοχλείτε τους 

άλλους  µπορείτε να χρησι-
µοποιήσετε και ακουστικά, 
τα οποία εφαρµόζεται στην 
έξοδο που υπάρχει δίπλα 

από το κουµπί του CD-ROM. 

Όταν χρησιµοποιούµε ένα 
δίσκο CD  ή DVD τον 

κρατάµε από τα άκρα (και 
βάζοντας το δείκτη στην 
εσωτερική τρύπα) για να 

µην τον γρατσουνίσουµε. 
Γι’ αυτό όταν δεν τον 
χρησιµοποιούµε τον 

φυλάσσουµε σε ειδική θήκη.

 Ο οδηγός DVD είναι η συσκευή που διαβάζει δεδοµένα σε 
ψηφιακούς βίντεο δίσκους. Σήµερα ένα DVD µπορεί να 
χωρέσει 4,7 GB έως και 15 GB δεδοµένωv  που ισοδυναµεί µε 
6 έως και 20 δίσκους CD-ROM. Ένα DVD µπορεί να χωρέσει 
µια ολόκληρη κινηµατογραφική ταινία µε τους υπότιτλους της 
ή τη µεταγλώττισή της σε αρκετές γλώσσες καθώς και στοι-
χεία για τους καλλιτέχνες και τους συντελεστές της ταινίας.  

 Οι οδηγοί Zip και Jaz είναι συσκευές που διαβάζουν και 
γράφουν δεδοµένα σε ειδικούς αφαιρούµενους σκληρούς 
δίσκους µεγάλης χωρητικότητας (100 έως 250 ΜΒ και 1 έως 4 
GB αντίστοιχα), εξωτερικού µεγέθους περίπου όσο µία 
δισκέτα. Με αυτούς µπορούµε να κρατάµε εφεδρικά 
αντίγραφα ή να µεταφέρουµε δεδοµένα. 

 

Η δισκέτα και η διαµόρφωση της  
Μία δισκέτα πρέπει να είναι µορφοποιηµένη, πριν τη χρησιµο-
ποιήσουµε για εγγραφή δεδοµένων. Θυµηθείτε ότι η διαµόρφωση 
(format) µιας δισκέτας είναι η δηµιουργία ενός χάρτη που επιτρέπει 
στον οδηγό της δισκέτας να αποθηκεύσει και να βρει δεδοµένα µε 
ένα µεθοδικό τρόπο. Ο χάρτης αποτελείται από µαγνητικά στοιχεία 
τα οποία προσανατολίζονται και οργανώνονται, διαιρώντας τη 
δισκέτα σε τοµείς sectors (φέτες) και ίχνη tracks (οµόκεντρους 
κύκλους). Αυτός ο διαµερισµός οργανώνει τη δισκέτα, έτσι ώστε τα 
δεδοµένα να µπορούν να εγγράφονται µε λογικό τρόπο και να 
ανακτώνται από τις κεφαλές ανάγνωσης και εγγραφής.  

Αν γυρίσετε τη δισκέτα και
την παρατηρήσετε από

πίσω, θα δείτε σε µια άκρη
της να υπάρχει ένα µικρό
πλαστικό ορθογώνιο που
ανοίγει ή κλείνει µια µικρή
ορθογώνια τρύπα. Όταν η
τρύπα αυτή είναι κλειστή,

τότε µπορείτε να εγγράψετε
αρχεία και φακέλους στη
δισκέτα σας.  Όταν όµως

είναι ανοικτή, τότε η
δισκέτα σας είναι

προστατευµένη από
εγγραφή (write protect).

 

Συνήθως, σήµερα οι δισκέτες πωλούνται διαµορφωµένες και τις 
χρησιµοποιείτε άµεσα. Αν όµως ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει 
την υπάρχουσα διαµόρφωση, πρέπει να τη διαµορφώσετε από την 
αρχή. Για να διαµορφώσετε µια δισκέτα, βάλτε τη στον οδηγό 
δισκέτας και εκκινήστε τον Εξερευνητή των Windows ή ανοίξτε το 

 63

 



 Σ. Παπαδάκης – Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ

παράθυρο Ο Υπολογιστής µου. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της 
∆ισκέτας 3,5 (Α:) και στο µενού συντοµίας που εµφανίζεται κάντε 
κλικ στην επιλογή ∆ιαµόρφωση…. Τότε εµφανίζεται το παράθυρο 
διαλόγου ∆ιαµόρφωση-∆ισκέτα 3,5(Α:) και στο πεδίο Χωρητι
κότητα, επιλέξτε τη χωρητικότητα της δισκέτας που θα διαµορ-
φώσετε (συνήθως 1,44 Mb). Στο πεδίο Τύπος διαµόρφωσης κάντε 
κλικ στην επιλογή που θέλετε, δώστε και µια ετικέτα στη δισκέτα 
σας και κάντε κλικ στο κουµπί <Εκκίνηση>. Σε λίγα λεπτά η 
δισκέτα σας θα είναι έτοιµη για χρήση. 

-

 

  
  

 

 

∆ιαχείριση ήχου - ηχείων 
Η κάρτα ήχου είναι η συσκευή που παράγει τον ήχο στον 
υπολογιστή σας. Για να ακούσετε ποιοτικό ήχο πρέπει να έχετε και 
ανάλογα ηχεία υψηλής ποιότητας.  Εάν θα χρησιµοποιείτε τον 

υπολογιστή για συνοµιλίες 
µέσω διαδικτύου, η κάρτα 
ήχου σας πρέπει να έχει 

ς – 
ας 

Οι κάρτες ήχου διαθέτουν µία θύρα για χειριστήριο παιχνιδιών και 
τέσσερις (4) υποδοχές βύσµατος για σύνδεση εξωτερικών 
συσκευών:  

 Spk Out για να συνδέσουµε ηχεία ή ακουστικά.  

 Line In για να συνδέσουµε ένα εξωτερικό κασετόφωνο ή CD 
προκειµένου να ηχογραφήσουµε ή να ακούσουµε ήχο.  

 Line Out για να συνδέσουµε τον ενισχυτή του στερεο-
φωνικού µας και να ακούµε µέσω αυτού ή ένα κασετόφωνο
και να γράψουµε ήχο σε κασέτα. 

 Mic για να συνδέσουµε ένα µικρόφωνο και να ηχογρα-
φήσουµε οµιλία ή µουσική ή να συνοµιλήσουµε µε άλλους 
µέσω διαδικτύου. 
δυνατότητα αµφίδροµη
ταυτόχρονης επικοινωνί
(full duplex), ώστε να 
µπορούν να µιλούν 
ταυτόχρονα δύο 
συνοµιλητές. 
 -
 

  

 

∆ιαχείριση σαρωτή 
Ο σαρωτής (scanner) είναι η συσκευή που µεταφέρει γραφικά και 
εικόνες στον υπολογιστή µας. Φωτογραφίες, σχήµατα αλλά και 
κείµενα µεταφέρονται ως γραφικά - ψηφιακές εικόνες γρήγορα 
στον υπολογιστή. Με χρήση ενός προγράµµατος οπτικής αναγνώ
ρισης χαρακτήρων υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς κειµένου µε 
δυνατότητα επεξεργασίας στον υπολογιστή. 

Για να σαρώσετε µια εικόνα πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας του σαρωτή, την ανάλυση δηλαδή µε πόση λεπτοµέ-
ρεια θα καταγράψει την εικόνα. Η ανάλυση υπολογίζεται σε σηµεία 
ανά ίντσα (dpi - dots per inch) 

Οι ψηφιοποιηµένες εικόνες αποθηκεύονται συνήθως σε αρχεία 
ειδικής µορφής, µε πιο συνηθισµένα τα bitmap, τα tiff και τα jpeg. 
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Ώρα για πράξη. Οι δραστηριότητες που ακολουθούν θα σας 
βοηθήσουν τώρα, να κατανοήσετε καλύτερα τη διαχείριση των 
συσκευών αποθήκευσης του ήχου και του σαρωτή.  

 

 

∆ραστηριότητα 1.4.6 

Σάρωση µιας εικόνας  
 

          
         

 
 

Εάν διαθέτετε σαρωτή στο εργαστήριό σας ή στο σπίτι σας, βάλτε µια
φωτογραφία σας στο σαρωτή και ψηφιοποιήστε την. Αποθηκεύστε το αρχείο
σε JPEG µορφή

Απάντηση 

1. Βάλτε τη φωτογραφία στο σαρωτή (scanner) για να την ψηφιοποιήσετε.  Ανοίξτε 
το καπάκι του και βάλτε την µε την όψη προς τα κάτω στη γωνία του σαρωτή 
που σας υποδεικνύεται, συνήθως, µε ένα βέλος. 

2. Εκκινήστε το πρόγραµµα σάρωσης (στην περίπτωση αυτή λογισµικό της HP) µε 
κλικ στο κουµπί Έναρξη και στη συνέχεια οδηγήστε το δείκτη σας στις επιλογές 
Προγράµµατα HP PrecisionScan LT Software (ή όποιο αντίστοιχο πρόγραµµα 
είναι εγκατεστηµένο) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή HP PrecisionScan LT.  

3. Την ίδια εργασία µπορείτε να την κάνετε µέσα από ένα πρόγραµµα επεξεργασίας 
εικόνας (π.χ. το Paint Shop Pro).  Επιλέξτε το µενού File Import TWAIN  
Acquire…, για να εκκινήσετε το 
πρόγραµµα οδήγησης του σαρωτή (twain 
driver).  

4. Κάντε κλικ στο κουµπί <Start a new 
scan>, για να ξεκινήσει η σάρωση. Στην 
αρχή πρέπει να ζεσταθεί η λάµπα του 
σαρωτή και αµέσως µετά αρχίζει να 
σαρώνεται η εικόνα. Σε µερικά 
δευτερόλεπτα είναι έτοιµη. 

5. Εµφανίζεται ένα δείγµα χαµηλής ποιότητας της εικόνας από την οποία µπορείτε 
να επιλέξετε το µέρος που θέλετε να 
κρατήσετε, χρησιµοποιώντας το κουµπί 
αποκοπής. 

6. Μόλις επιλέξετε το κοµµάτι που θέλετε 
να κρατήσετε, κάντε κλικ στο κουµπί 
<Send the scan now>. Τότε το µέρος 
της εικόνας που επιλέξατε οδηγείται σε 
άλλη εφαρµογή για περαιτέρω 
επεξεργασία και αποθήκευση. 

7. Αποθηκεύστε τη σε µορφή JPEG, επιλέγοντας ανάλογα από το πεδίο 
Αποθήκευση ως:, ώστε να έχετε µια σχετικά µικρή σε µέγεθος εικόνα. 

 65



 Σ. Παπαδάκης – Ν. Χατζηπέρης Βασικές δεξιότητες στη Χρήση ΤΠΕ

∆ραστηριότητα 1.4.7 

  

       
        

      
 

Ηχογράφηση αφήγησης και µίξη µε µουσική. 

 
Ηχογραφήστε τη φράση «∆οκιµαστική ηχογράφηση και αποθήκευση σε
αρχείο στον υπολογιστή» και αποθηκεύστε τη σε αρχείο µε όνοµα
«ΤεστΗχου1.wav». Στη συνέχεια να κάνετε µείξη της αφήγησης µε µουσική
στο αρχείο αυτό. 

 

Απάντηση 

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεδεµένο το µικρόφωνο στην κάρτα ήχου του 
υπολογιστή σας.  

2. Εκκινήστε το πρόγραµµα της ηχογράφησης από το µενού Έναρξη  
Προγράµµατα και στη συνέχεια Βοηθήµατα  ∆ιασκέδαση Ηχογράφηση. 

3. Επιλέξτε το µενού Αρχείο ∆ηµιουργία και, για να ξεκινήσετε την 

ηχογράφηση, κάντε κλικ στο κουµπί . 

4. Για να διακόψετε την ηχογράφηση, κάντε κλικ στο κουµπί  και στη συνέχεια, 
για να αποθηκεύσετε το αρχείο, επιλέξτε το µενού Αρχείο Αποθήκευση ως… 
και δώστε του όνοµα "ΤεστΗχου1". 

5. Αν θέλετε να ακούσετε ό,τι ηχογραφήσατε, κάντε κλικ στο κουµπί , για να 
ξεκινήσει η αναπαραγωγή του ήχου.  

6. Μετακινήστε το ρυθµιστικό στο σηµείο του αρχείου, όπου θέλετε να γίνει 
επικάλυψη του αρχείου ήχου.  

7. Επιλέξτε το µενού Επεξεργασία Μείξη µε το Αρχείο.  

8. Επιλέξτε το όνοµα του αρχείου (π.χ. c:\Windows\media\ Chimes.wav) µε το 
οποίο θέλετε να κάνετε µείξη.  

9. Αποθηκεύστε το αρχείο µε το ίδιο όνοµα που του δώσατε προηγουµένως, 
δηλαδή το όνοµα "ΤεστΗχου1". 
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  ΑΣΚΗΣΕΙΣ   

Άσκηση 1.4.1 

Μετακινήστε το δείκτη πάνω στο κουµπί «Έναρξη» και επιλέξτε από το
µενού τη «Βοήθε α». Επιλέξτε το θέµα «Καλώς ορίσατε στη Βοήθεια». 
Περιηγηθείτε µόνοι σας στα θέµατα που σας ενδιαφέρουν. 

       
 ι    

     

 
ΑΣΚΗΣΗ 1.4.2 

Τερµατίστε σωστά τη λειτουργία του υπολογιστή.    

   

         

Εκκινήστε πάλι τον υπολογιστή. 

∆ώστε σωστά τα στοιχεία που χρειάζεται, για να συνδεθείτε και σε δίκτυο. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1.4.3 

Ανοίξτε το Σηµειωµατάριο και στη συνέχεια γράψτε τις ακόλουθες
προτάσεις: 

        

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  

Σήµερα θα εξοικειωθείτε µε το πληκτρολόγιο.     

Μαθαίνετε να γράφετε Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.       

Να τονίζετε τα φωνήεντα, να βάζετε διαλυτικά και διαλυτικά µε τόνο         
ταυτόχρονα. π χ. ά ό ύ έ ώϊ ϋ ΐ ΰ.        

 

Άσκηση 1.4.4 

Βάλτε ένα µουσικό CD στον οδηγό του CD-ROM. Το CD θα αρχίσει να παίζει
µόνο του. Ανακαλύψτε τι δυνατότητες έχετε, για να ρυθµίσετε το σχετικό
πρόγραµµα, την Αναπαραγωγή του CD ή το Windows Media Player. 

       
         

  

 

Άσκηση 1.4.5 

Βάλτε την ταυτότητα σας στο σαρωτή και ψηφιοποιήστε τη φωτογραφία
σας. Αποθηκεύστε το αρχείο σε JPEG µορφή. 

          
   

 

Άσκηση 1.4.6 

Ηχογραφήστε µία σύντοµη παρουσίαση της πόλης σας. Αποθηκεύστε τη σε
ένα αρχείο και ακούστε την. 
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∆ραστηριότητες - Οµαδικές Εργασίες 
 

«Αποθήκευση – αρχειοθέτηση σε διαφορετικά µέσα».  

 

 

 

 

Θέµατα για συζήτηση 
 

«Επιλογή και χρήση µέσων αποθήκευσης» 

«Προστασία δεδοµένων – εφεδρικά αντίγραφα»  

 

 

Ερωτήσεις Εµπέδωσης – Αξιολόγησης 
 

 Πώς αναγνωρίζουµε τον προεπιλεγµένο εκτυπωτή;  

 Πώς τακτοποιούµε τα εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας; 

 Μπορούµε να ψηφιοποιήσουµε µια φωτογραφία µε_________; 

 Πώς µπορούµε να ηχογραφήσουµε µια συνοµιλία µας; 

 Πώς βλέπουµε πόση µνήµη διαθέτει ο υπολογιστής µας; 

 Πώς µπορούµε να εκτυπώσουµε ένα αρχείο; 

 Τι ρόλο παίζει η µορφοποίηση µιας δισκέτας; 

 Με ποιον τρόπο µπορούµε να πάρουµε βοήθεια από τον 
υπολογιστή µας; 

 Πώς αλλάζουµε την ανάλυση της οθόνης µας; 

 Πώς βάζουµε προφύλαξη στην οθόνη µας; 

 Πώς διορθώνουµε την ώρα και την ηµεροµηνία του 
συστήµατός µας; 

 Η αλλαγή ανάλυσης της οθόνης γίνεται από ______________. 

 Στο στυλ Web τι δε γίνεται από τα παρακάτω; [α. Το 
παράθυρο φαίνεται ως ιστοσελίδα, β. Οι εφαρµογές ανοίγουν 
µε απλό κλικ, γ. Η επιφάνεια εργασίας γίνεται ιστοσελίδα, δ. ο 
δείκτης γίνεται χεράκι. 
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