
Γραφικό 
Περιβάλλον 

Εργασίας H/Y



Κάκε πρόγραμμα που τρζχει ςτον υπολογιςτι, 
παρουςιάηεται ςτο χριςτθ επάνω ςτθν 
επιφάνεια εργαςίασ μζςα ςε ζνα δικό του 
πλαίςιο, που λζγεται παράθυρο (window). 
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Τι είναι έναπαράθσρο στον Η/Υ;



Ταπαράθσρα ευαρμογών

Ενεργοποιϊντασ κάποια εφαρμογι (πατϊντασ πάνω 
τθσ μονό ι διπλό κλικ ανάλογα με τισ ρυκμίςεισ μασ) 
ςτον Η/Υ μασ ανοίγει ζνα παράκυρο εργαςίασ τθσ 
εφαρμογισ αυτισ.

Το παράκυρο εργαςίασ τθσ εφαρμογισ ι απλά 
παράκυρο, δείχνει αρχικά τθν πρϊτθ οκόνθ τθσ 
εφαρμογισ και μπορεί να καταλαμβάνει όλθ τθν 
οκόνθ μασ ι μόνο ζνα μζροσ αυτισ.
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Ελατιστοποίηση/μεγιστοποίηση
παραθύρων

Το παράκυρο μπορεί να ζχει τρεισ καταςτάςεισ:
• Να καταλαμβάνει όλθ τθν επιφάνεια εργαςίασ. Τότε 

λζμε ότι ζχουμε κάνει μεγιςτοποίηςη (maximize) του 
παρακφρου.

• Να ζχει ζνα ενδιάμεςο, τυχαίο μζγεκοσ.
• Να μθ φαίνεται κακόλου επάνω ςτθν επιφάνεια 

εργαςίασ, παρά μόνο ωσ εικονίδιο - κουμπί ςτθ 
γραμμι εργαςιϊν. Τότε λζμε ότι ζχουμε κάνει 
ελαχιςτοποίηςη (minimize) του παρακφρου. (Το 
πρόγραμμα δεν ζχει κλείςει όταν είναι 
ελαχιςτοποιθμζνο, απλϊσ ζχουμε "κρφψει" το 
παράκυρό του).
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Κάκε παράκυρο ζχει ςτθν επάνω δεξιά γωνία του τρία κουμπιά, 
με τα οποία επιλζγουμε κάποια από τισ τρεισ παραπάνω 
καταςτάςεισ. Τα κουμπιά αυτά φαίνονται ςτθν παρακάτω 
εικόνα:
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Ελατιστοποίηση/μεγιστοποίηση
παραθύρων



• Το αριςτερό κουμπί (-) ελαχιςτοποιεί το παράκυρο. 
Για να το επαναφζρουμε ςτθν επιφάνεια εργαςίασ, 
κάνουμε κλικ ςτο εικονίδιο - κουμπί που βρίςκεται ςτθ 
γραμμι εργαςιϊν.

• Το δεξί κουμπί (Χ) κλείνει τελείωσ το πρόγραμμα.

• Το μεςαίο κουμπί ζχει διαφορετικι λειτουργία 
ανάλογα με το αν το παράκυρο είναι μεγιςτοποιθμζνο 
ι ςε ενδιάμεςο μζγεκοσ και κάκε φορά που το πατάμε 
περνάμε από τη μία κατάςταςη ςτθν άλλθ.
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Ελατιστοποίηση/μεγιστοποίηση
παραθύρων



Μετακίνηση ενόςπαραθύροσ

Για να μετακινιςετε ζνα παράκυρο, τοποθετήςτε 
τον δείκτη του ποντικιοφ ςτη γραμμή τίτλου. 
Κατόπιν ςφρετε το παράθυρο ςτθ κζςθ που κζλετε. 

Για να ςφρετε ζνα ςτοιχείο, τοποκετιςτε τον δείκτθ 
του ποντικιοφ επάνω ςε αυτό, κρατιςτε πατθμζνο 
το πλικτρο του ποντικιοφ, μετακινιςτε το ςτοιχείο 
με τον δείκτθ και μετά ελευκερϊςτε το πλικτρο.
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Ενεργοποίηση ενόςπαραθύροσ

Εάν ανοίξετε περιςςότερα από ζνα προγράμματα ι 
ζγγραφα, θ επιφάνεια εργαςίασ μπορεί ςφντομα να 
γεμίςει παράκυρα. Για να μεταβείτε ςε ζνα άλλο 
παράκυρο, απλά κάντε κλικ ςε οποιοδήποτε ςημείο 
πάνω ςτο παράθυρο. Το παράκυρο εμφανίηεται 
μπροςτά από όλα τα άλλα παράκυρα και γίνεται το 
ενεργό παράκυρο—το παράκυρο ςτο οποίο 
δουλεφετε αυτι τθ ςτιγμι. 
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Οι γραμμές κύλισηςστον
σπολογιστή

Σε περίπτωςθ που ζνα παράκυρο ςε 
ενδιάμεςο μζγεκοσ είναι πολφ μικρό 
για να δείξει όλα τα περιεχόμενά του, 
ςτισ πλευρζσ του εμφανίηονται 
γραμμζσ κφλιςησ (scrollbars), με τισ 
οποίεσ μετακινοφμε το τι δείχνει το 
παράκυρο ςφροντάσ τεσ με το ποντίκι, 
κάνοντασ αριςτερό κλικ επάνω τουσ 
και κρατϊντασ πατθμζνο του κουμπί 
του ποντικιοφ ενϊ το μετακινοφμε. 
Εναλλακτικά μποροφμε να κάνουμε 
κλικ ςτα βζλθ που βρίςκονται ςτα 
άκρα των γραμμϊν κφλιςθσ.
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