
Άσκηση 1: Βασικές Λειτουργίες στα Windows 
Καλώς ήρθατε στο εργαστήριο υπολογιστών. Σήµερα, πρώτη µέρα, θα εξοικειωθείτε µε τα 
Windows και βασικούς χειρισµούς σ’ αυτά, που θα σας χρειαστούν από δω και πέρα. 
Ακολουθήστε πιστά τα βήµατα της άσκησης και µην διστάζετε να ζητήσετε τη βοήθεια του 
υπεύθυνου διδάσκοντα της αίθουσας. Καλά θα κάνετε να εκτελέσετε πάνω από µια φορά την 
άσκηση και να σιγουρευτείτε ότι την έχετε καταλάβει καλά, ειδικά αν πρόκειται για την 
πρώτη σας επαφή µε τα Windows. Καλή αρχή!  
 
1. Στο παράθυρο Log On (είσοδος στα Windows) συµπληρώστε το πεδίο User name µε 

student και κάντε κλικ στο ΟΚ (ή πατήστε Enter. Αυτά τα δύο έχουν το ίδιο 

αποτέλεσµα).  

2. Είστε τώρα στην επιφάνεια εργασίας (Desktop). ∆είτε τι παριστάνουν τα εικονίδια 

αφήνοντας για λίγο το δείκτη του ποντικιού πάνω τους.  

3. Ξεκινήστε τον Windows Explorer (Start -> Programs -> Accessories -> Windows 

Explorer). Μεγιστοποιήστε (maximize) το παράθυρο. ∆ιατρέξτε το δένδρο των φακέλων 

(folders) στ’ αριστερά του παραθύρου. Μπείτε στο My Computer -> Local Disk. Τι 

περιέχει;  

4. ∆ηµιουργήστε στο σηµείο του δένδρου που βρίσκεστε έναν νέο φάκελο (folder) µε 

όνοµα Neos_Fakelos1 και µέσα σ’ αυτόν δηµιουργήστε ένα νέο έγγραφο (document) 

Word µε όνοµα myfirstdoc. Ανοίξτε το έγγραφο (π.χ. µε διπλό κλικ) και γράψτε σ’ αυτό 

το όνοµά σας µε κεφαλαία (πλήκτρο CapsLock πατηµένο), bold, 14άρια γράµµατα. 

Αποθηκεύστε (save) το αρχείο και βγείτε (File->Exit) από το Word.  

5. Βγείτε από το φάκελο που φτιάξατε, επιστρέφοντας στο Local Disk (µε Up ή από το 

δένδρο αριστερά). Με δεξί κλικ στο Neos_Fakelos1 δείτε τις επιλογές (menu) που σας 

δίνονται και στα Properties εξετάστε τις ιδιότητές του (όνοµα, τύπος, µέγεθος, 

ηµεροµηνίες και ώρες).  

6. Στο Local Disk δηµιουργείστε ένα νέο φάκελο, Neos_Fakelos2. Μεταφέρτε τον (cut & 

paste) στο Desktop, επιλέγοντάς τον και σέρνοντάς τον στην επιφάνεια εργασίας, 

έχοντας πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού (λειτουργία drag & drop). (Πώς 

αλλιώς µπορείτε να το κάνετε αυτό;) Επαληθεύστε ότι ο Neos_Fakelos2 έχει µεταφερθεί 

εκεί που θέλετε, κι ότι δεν υπάρχει πλέον στο Local Disk.  

7. Αντιγράψτε τώρα (copy & paste) τον Neos_Fakelos1 στο Desktop µε όνοµα 

Neos_Fakelos3. Ανοίξτε το νέο φάκελο και το αρχείο που περιέχει, για να σιγουρευτείτε 

ότι είναι ακριβές αντίγραφο του αρχικού. Κλείστε το αρχείο και σβήστε το (προσοχή στο 

τι σβήνετε!!!) µαζί και το Neos_Fakelos3. Ψάξτε τον στον κάδο ανακύκλωσης (Recycle 

Bin) και σβήστε τον κι από κει. (Αν θέλετε, µπορείτε να δοκιµάσετε να τον 

 1



αποκαταστήσετε στην αρχική του θέση, δηλαδή να ακυρώσετε τη διαγραφή του. ∆είτε 

πώς γίνεται.) Σβήστε µε τον ίδιο τρόπο και το Neos_Fakelos2.  

8. ∆ηµιουργήστε έναν φάκελο Neos_Fakelos1a µέσα στον Neos_Fakelos1 και 

παρατηρείστε πώς άλλαξε το δένδρο. Μεταφέρτε το αρχείο Word στο νέο φάκελο.  

9. Ανοίξτε το My Computer (µε διπλό κλικ στο εικονίδιό του) στην επιφάνεια εργασίας. 

Συγκρίνετε τα περιεχόµενά του και την εµφάνισή του µ’ εκείνα του Windows Explorer. 

Ποιες διαφορές υπάρχουν; Κλείστε το παράθυρο My Computer.  

10. Μειώστε το µέγεθος του παραθύρου του Windows Explorer και δοκιµάστε να το 

µετακινήσετε πάνω στην επιφάνεια εργασίας µε τη βοήθεια του ποντικιού. Ανοίξτε τα 

menus File, Edit, κ.λπ. και δείτε τις επιλογές τους. Πειραµατιστείτε µε τις επιλογές στο 

View, π.χ. Arrange Icons και δείτε τα αποτελέσµατα των επιλογών σας. Κάντε δεξί κλικ 

σε διάφορα σηµεία της οθόνης σας και δείτε τις επιλογές που σας παρέχονται κάθε φορά.  

11. ∆οκιµάστε τώρα να δηµιουργήσετε στο Local Disk το δικό σας χώρο, όπως θα ήταν στο 

δικό σας υπολογιστή. Φτιάξτε, π.χ. ένα φάκελο µε το όνοµά σας1 και µέσα σ’ αυτόν 

άλλους φακέλους (και υποφακέλους αυτών) για κάθε αντικείµενο µε το οποίο θα 

ασχοληθείτε. Π.χ. ένα φάκελο για το µάθηµα «Εργαστήριο Υπολογιστών» (Computer 

Lab) (µε υποφακέλους που υποτίθεται ότι θα περιέχουν εργασίες και σηµειώσεις σας στο 

µάθηµα), ένα φάκελο για το µάθηµα «Περιγραφική Στατιστική» (Descriptive Statistics), 

έναν για το µάθηµα «Απειροστικός Λογισµός» (Calculus), κάποιον φάκελο µε την 

αλληλογραφία σας (Correspondence), κάποιον άλλο µε χρήσιµα προγράµµατα (Utilities), 

κ.λπ. Προσπαθήστε να οργανώσετε το χώρο σας όπως θα το κάνατε και στο γραφείο σας, 

τοποθετώντας οµοειδή πράγµατα µαζί. Για παράδειγµα, οι φάκελοι για τα µαθήµατα 

µπορούν να µπουν σ’ ένα µεγαλύτερο φάκελο µε τίτλο π.χ. Courses. Πειραµατιστείτε µε 

τις διάφορες λειτουργίες δηµιουργίας, µεταφοράς, αντιγραφής, διαγραφής φακέλων και 

αρχείων Word ώστε να αποκτήσετε από σήµερα κιόλας κάποια ευχέρεια σ’ αυτούς τους 

χειρισµούς. Είναι απαραίτητο για τη συνέχεια του µαθήµατος. 

12. Τελευταία σας δουλειά ΠΑΝΤΑ πριν αφήσετε το εργαστήριο:  

 Σβήστε (και από το Recycle Bin) ό,τι δηµιουργήσατε σήµερα.  

 Μην αφήνετε «σκουπίδια» στους υπολογιστές! 

 Φεύγοντας, να παίρνετε ΠΑΝΤΑ τα κείµενα των ασκήσεων και να τα 

 έχετε µαζί σας στην επόµενη άσκηση.  

                                                 
1 Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε Ελληνικά γράµµατα στα ονόµατα φακέλων και αρχείων.  
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