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Το βιβλιαράκι αυτό δημιουργήθηκε για τους μαθητές της Δ’ τάξης του 
σχολείου μου «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Αφών Μαλτέζου» που ξεκινούν 
πιο συστηματικά την ενασχόλησή τους με τους υπολογιστές. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από οποιοδήποτε σχολείο το επιθυμεί, αρκεί 
να ακολουθηθούν οι κανόνες δεοντολογίας της κοινότητας ελεύθερου 

λογισμικού, δηλαδή η αναφορά στο όνομα του συγγραφέα! 
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Κεφάλαιο 1 
Ξεκινώ τον Η/Υ μου σε περιβάλλον Linux(Edubuntu) 

 
To Edubuntu είναι το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν οι 
υπολογιστές μας στο σχολείο. Λειτουργικό σύστημα είναι το πιο βασικό 
πρόγραμμα που τρέχει ένας υπολογιστής και του επιτρέπει να λειτουργεί και 
να τρέχει άλλα προγράμματα. Τέτοια λειτουργικά είναι τα Windows, το Mac 
Os και το Linux. Τo Edubuntu έχουν βασιστεί στο Linux και έχει τα εξής 
πλεονεκτήματα: 

 είναι σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και γι αυτό έχει πληθώρα 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 είναι ελεύθερο λογισμικό δηλαδή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε 
υπολογιστή δωρεάν. 

 δεν είναι ευάλωτο σε ιούς 
 

1.1 Πρώτη ματιά: Άνοιγμα- Κλείσιμο – Επανεκκίνηση 
Για να ξεκινήσω τον Η/Υ μου πατώ τον διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται 
στην πρόσοψη του κουτιού. Περιμένουμε λίγη ώρα για να φορτώσει ο 
υπολογιστής μας το λειτουργικό σύστημα, βάζω τον κωδικό μου και μου 
εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης που βλέπω παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Η οθόνη εκκίνησης των Edubuntu 

Επιφάνεια 
εργασίας 

Δείκτης 
ποντικιού 

Γραμμή 
εργασιών 

Κουμπί 
εφαρμογών 
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Η εικόνα με το δεντράκι είναι η πρώτη εικόνα που βλέπουμε μόλις ανοίγουμε 
τον υπολογιστή και λέγεται επιφάνεια εργασίας. Λέγεται έτσι γιατί πάνω σ' 
αυτήν εργαζόμαστε και αλλάζει όπως θα δούμε σε επόμενο μάθημα. 
 
 
 

Τελειώνοντας το πρώτο μας αυτό μάθημα θα δούμε πώς θα 
κλείσουμε τον υπολογιστή μας. Για να τερματίσουμε τον 
υπολογιστή δεν πρέπει απλά να τον κλείσουμε από το 
κουτί γιατί θα χάσουμε δεδομένα ή θα καταστρέψουμε τον 
δίσκο.  

Γι αυτό λοιπόν: 
1. αποθηκεύουμε τις εργασίες μας  
2. πατάμε το κουμπί που βρίσκεται τέρμα δεξιά στη 

γραμμή εργασιών και στο πλαίσιο διαλόγου που θα 
εμφανιστεί επιλέγουμε τερματισμό.  

3. μπορούμε επίσης να κάνουμε αλλαγή χρήστη αν 
θέλουμε μετά από εμάς να δουλέψει κάποιος άλλος 
στον υπολογιστή. 

 
 
 
 

 
Εικόνα 2: Κλείσιμο Υπολογιστή 

 
 

1.2 Το ποντίκι του Υπολογιστή 
 
Όλες οι εργασίες εκτός από την πληκτρολόγηση μπορούν να γίνουν με το 
ποντίκι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αριστερό πλήκτρο :Το 
χρησιμοποιούμε συχνότερα 
απλό κλικ: για επιλογή 
αντικειμένου 
διπλό κλικ: για άνοιγμα 
παραθύρου ή προγράμματος 
μεταφορά και απόθεση: 
μεταφορά αντικειμένου αλλού 

Δεξί πλήκτρο: 
για να εμφανισθεί ένα μενού 
συντόμευσης  
 
 

Τροχός  
Για να εμφανίζουμε το περιεχόμενο που βρίσκεται 
παρακάτω στις σελίδες 
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Εφαρμογές 

 
1. Πάνω στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει ο φάκελος Έγγραφα.  
2. Κάντε πάνω του απλό κλικ. Ο φάκελος επιλέγεται και αλλάζει χρώμα. 
3. Κάντε πάνω του διπλό κλικ. Μπαίνουμε μέσα στο φάκελο και βλέπουμε τα 

περιεχόμενά του. 
4. Με μεταφορά και απόθεση μεταφέρτε τον κάπου αλλού στην επιφάνεια 

εργασίας. 
5. Κάντε δεξί κλικ πάνω του. Δείτε το μενού συντόμευσης με διάφορες ενέργειες 

που μπορούμε να κάνουμε μ' αυτόν τον φάκελο. 

6. Από τις Εφαρμογές →παιχνίδια→ εκπαιδευτική σουίτα Gcompris → 

Ανακάλυψε τον Υπολογιστή  εξασκηθείτε με τις ασκήσεις για το ποντίκι. 
 

1.3 Το πληκτρολόγιο 
 
Το πληκτρολόγιο μας επιτρέπει να πληκτρολογούμε γράμματα, αριθμούς και 
σύμβολα. Εκτός από αυτό όμως έχει μερικά πλήκτρα συντομεύσεων που μας 
διευκολύνουν τη ζωή. Μελετήστε καλά το σχήμα για να μάθετε τα κυριότερα 
πλήκτρα συντόμευσης: 
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Εικόνα 3: Πληκτρολόγιο 
 
 
 
 

 Με το πλήκτρο Enter  αποδεχόμαστε μια ενέργεια όταν μας ρωτά σχετικά ένα 
πλαίσιο διαλόγου 

 Με το πλήκτρο Escape συνήθως κάνουμε το αντίθετο, δηλαδή κλείνουμε πλαίσια 
διαλόγου ή παράθυρα. 

 Τα πλήκτρα Shift, Control και ALT χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα 
πλήκτρα. 

 Επίσης έχει: 
 

 Αλφαριθμητικά πλήκτρα  

 Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών (Function keys)  

 Πλήκτρο Διαστήματος (space bar) [για να εισάγουμε κενό] 

 Πλήκτρο Insert  

 Πλήκτρο Home   

 Πλήκτρο End  

 Πλήκτρο Page Up [για να πάμε στην προηγούμενη σελίδα] 

 Πλήκτρο Page down [για να πάμε στην επόμενη σελίδα] 

 Πλήκτρο PrtScr  

 Πλήκτρα βελών (arrow keys) [για να κινήσουμε τον κέρσορα στην οθόνη] 

 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης ( status 1ights ) [λαμπάκια που φανερώνουν αν οι 
λειτουργίες   Num Lock και Caps Lock είναι ενεργοποιημένες] 

 Πλήκτρο διαγραφής (De1ete ) [για να αφαιρέσουμε χαρακτήρα δεξιά του 
κέρσορα] 
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 Πλήκτρο οπισθοδρόμησης (Backspace ) [για να αφαιρέσουμε χαρακτήρα 
αριστερά του κέρσορα] 

 

 

 

Εφαρμογές 
1. Αφού μελετήσεις το πληκτρολόγιό σου πάτα τα κουμπιά που θα σου πει 

ο δάσκαλός σου. 

2. Μπες στον κειμενογράφο και γύρισέ τον σε ελληνικά. Πάτα το Caps 
Lock και γράψε το όνομά σου με κεφαλαία.  

3. Πάτα πάλι το Caps Lock και γράψε το με μικρά. Ο δάσκαλός σου θα 
σου πει πώς γράφουμε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και πώς βάζουμε 
τόνο! 

4. Γράψτε το κείμενο: 
Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά ΟΛΟΥΣ. 

 
Μετά αφαιρέστε το ΟΥΣ και γράψτε ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 

5. Ενεργοποιήστε το Num Lock 

 

6. Από τις εφαρμογές →παιχνίδια→ εκπαιδευτική σουίτα Gcompris → 

Ανακάλυψε τον Υπολογιστή  εξασκηθείτε με τις ασκήσεις για το 
πληκτρολόγιο. 
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Κεφάλαιο 2 
 Χειρισμός παραθύρων 

 
Οποτεδήποτε δουλεύουμε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή μας ανοίγουμε 
ένα «παράθυρο» δηλαδή ένα κουτί που έχει τις κατάλληλες πληροφορίες. 
Διπλοπατώντας πάνω στο φάκελο «έγγραφα» της επιφάνειας εργασίας 
βλέπουμε το επόμενο παράθυρο: 
 

 
 
 

Εικόνα 4: Τα έγγραφά μου 
 
 
 
 
Το πάνω μέρος του παραθύρου ονομάζεται γραμμή τίτλου, γιατί έχει το 
όνομα του παραθύρου στο κέντρο του. Ανάλογα με το θέμα που έχουμε 
επιλέξει (επόμενο κεφάλαιο) στο αριστερό μέρος ή στο δεξί τμήμα της 
γραμμής τίτλου  βλέπουμε τρία κουμπιά, που θα μελετήσουμε στη συνέχεια. 
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2.1 Κλείσιμο, ελαχιστοποίηση, επαναφορά και μεγιστοποίηση 
 

 
 
 
 
Πατήστε το αριστερό κουμπί (κουμπί κλεισίματος): Θα δείτε ότι το παράθυρο 
έκλεισε. 
Πατήστε το δεύτερο κουμπί (κουμπί ελαχιστοποίησης): Θα δείτε ότι το 
παράθυρο εξαφανίστηκε. Αν προσέξετε όμως προσεκτικά, θα δείτε ότι στη 

γραμμή εργασιών έμεινε ένα κουτί με το όνομα του παραθύρου. Το παράθυρο 
λοιπόν δεν έκλεισε αλλά ελαχιστοποιήθηκε.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Πατήστε το τρίτο κουμπί (κουμπί μεγιστοποίησης): Το παράθυρο μεγαλώνει 
και καταλαμβάνει όλη την οθόνη. Αν τότε το ξαναπατήσουμε θα επανέλθει 
το παράθυρο στο αρχικό του μέγεθος. 
 
 
 
 
 

2.2 Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους παραθύρου 
 
Βάλτε το δείκτη του ποντικιού πάνω στη γραμμή τίτλου του παραθύρου και 
κρατήστε πατημένο αριστερό κλικ. Μετακινώντας το ποντίκι, μετακινείτε 
όλο το παράθυρο. 
 
 
 
 
 
 

Αν πατήσουμε σ’ αυτό το κουτί, το παράθυρο 
ξαναεμφανίζεται.  
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Εικόνα 5: Αλλαγή μεγέθους παραθύρου 
 
 
 
Κάντε κλικ πάνω στο παράθυρο. Θα δείτε ότι στις γωνίες και στα μέσα των 
πλευρών του παραθύρου εμφανίζονται «λαβές». Βάζοντας το ποντίκι πάνω 
στις λαβές αυτές μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος του παραθύρου. 
 
 

2.3 Από παράθυρο σε παράθυρο… 
 
Μπορούμε να δουλεύουμε με πολλά παράθυρα. Ανάμεσα στα πολλά 
παράθυρα που μπορεί να έχουμε ανοιχτά, ένα μόνο είναι το «ενεργό 
παράθυρο». Το αναγνωρίζουμε γιατί έχει πιο έντονη γραμμή τίτλου, όπως το 
παράθυρο «εικόνες» στο παρακάτω σχήμα. 
 
 
 



ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ   www.maltezou.gr 
ΑΦΩΝ ΜΑΛΤΕΖΟΥ         ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6: Εναλλαγή παραθύρων 

Εφαρμογή 
Ανοίξτε τα παράθυρα «Έγγραφα» και μετά «Εικόνες» 
 
Για να κάνετε τα «Έγγραφα» ενεργό παράθυρο δοκιμάστε τα εξής:  

1. πατήστε κάπου μέσα στο παράθυρο «Έγγραφα» 
2. πατήστε στο κουτάκι της γραμμής εργασιών «Έγγραφα» 
3. πατήστε ALT+ tab 

2.Κάνοντας κλικ εδώ γίνεται ενεργό το παράθυρο «Έγγραφα» 

1.Κάνοντας κλικ εδώ γίνεται ενεργό το παράθυρο «Έγγραφα» 
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Κεφάλαιο 3 
Η γραμμή εργασιών 

 
Η γραμμή μενού είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάμε εφαρμογές, 
βρίσκουμε αρχεία και προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις. Αποτελείται από τρία 
μενού:  

 

  3. 1 Εφαρμογές - εκκινήστε εφαρμογές και βρείτε 
καινούργιες στο Κέντρο λογισμικού 
Οι διάφορες εφαρμογές είναι χωρισμένες σε ομάδες:  

 Για παράδειγμα, αν πατήσουμε στα Βοηθήματα μας 
βγαίνει ένα νέο μενού (υπομενού), όπου υπάρχουν 
μικρές εφαρμογές όπως η αριθμομηχανή και η λήψη 
στιγμιότυπου. 

 Στην ομάδα Γραφείο θα δούμε την εφαρμογή Open 
Office, όπου υπάρχει πλήρης εφαρμογή 
κειμενογράφου, εφαρμογή για παρουσιάσεις και 
λογιστικά φύλλα. 

 Στην ομάδα Διαδίκτυο θα βρούμε την εφαρμογή 
Firefox που θα μας ταξιδέψει στο Internet. 

Στην ομάδα Εκπαίδευση θα βρούμε εφαρμογές που έχουν 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα, από εφαρμογή πλανηταρίου 
μέχρι τις εφαρμογές του Παιδαγωγικού  

Εικόνα 7: Μενού Εφαρμογές Ινστιτούτου. 
 
 

 

 Στο κέντρο λογισμικού Ubuntu μπορούμε πολύ 
εύκολα να βρούμε νέες εφαρμογές που μας ενδιαφέρουν 
και να τις κατεβάσουμε εύκολα και δωρεάν. 

 
 

3. 2 Τοποθεσίες - βρείτε αρχεία και φακέλους στον 
υπολογιστή σας 
Εδώ θα βρούμε τους δίσκους και τις μονάδες αποθήκευσης 
του υπολογιστή. 

 Μέσα από το κάθε σύστημα αρχείων μπορούμε να 
προσπελάσουμε τα αρχεία και τους φακέλους που 
βρίσκονται εκεί. 

 Μερικοί σημαντικοί φάκελοι φαίνονται απευθείας σ’ 
αυτό το μενού, όπως ο φάκελος Έγγραφα όπου 
αποθηκεύω τα έγγραφά μου, ο φάκελος Μουσική κτλ. 
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 Από εδώ μπορούμε να δούμε και τους υπολογιστές που 
βρίσκονται σε δίκτυο με τον υπολογιστή μας, δηλαδή 
τους υπολογιστές του εργαστηρίου μας. 

 Τέλος μπορούμε να ψάξουμε αρχεία για τα οποία 
ξεχάσαμε το όνομά τους. 

 
 
 
 

Εικόνα 8: Μενού Τοποθεσίες και Σύστημα 

 

3.3 Σύστημα - προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του Ubuntu και βρείτε βοήθεια 
Από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε την εμφάνιση των παραθύρων μας, την 
επιφάνεια εργασίας, τον κατάλογο χρηστών κ.α. 

 

3.4 Περιοχή ειδοποιήσεων 

 
 
 
 
 
 
 

Εφαρμογή 
 

Ρύθμιση επιπέδου έντασης ήχου 
• Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
μεγάφωνο, δεξιά στη γραμμή εργασιών 
και ανοίξτε το μενού προτιμήσεις Ήχου. 
• Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης του 
ήχου. 
• Όταν τελειώσετε πηγαίνετε Κλείσιμο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ε
ικόνα 9:Ρύθμιση έντασης ήχου

Η περιοχή ειδοποιήσεων βρίσκεται στην δεξιά γωνία της οθόνης και προβάλλει την 
κατάσταση διάφορων εφαρμογών. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να δείτε την 
ώρα, ν' αλλάξετε την ένταση του ήχου, την κατάσταση διαθεσιμότητας σας σε 
διάφορες εφαρμογές επικοινωνίας και για να τερματίσετε τον υπολογιστή σας. 
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Κεφάλαιο 4 
 

Βασικές εφαρμογές στα Linux 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε πώς θα κάνετε βασικές εργασίες με τον 
υπολογιστή σας 
 

4.1 Υπολογίστε στα γρήγορα! 
 

 Πατήστε στο μενού Εφαρμογές →Βοηθήματα →Αριθμομηχανή και θα 
ανοίξετε μια αριθμομηχανή για γρήγορους υπολογισμούς. 

 
 Υπολογίστε τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο: 
 37 + 82= 
 72 × 15= 
 85 - 36= 
 45 ÷ 5= 

 
 

Εικόνα 10: Αριθμομηχανή 
 Αλλάξτε την προβολή της Αριθμομηχανής σε επιστημονική.  

Η προβολή αυτή σας δίνει περισσότερες δυνατότητες που θα χρησιμοποιήσετε 
αργότερα. 
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4.2 Γράψτε μικρά ή μεγάλα  κείμενα 
 

 Πατώντας στο μενού Εφαρμογές →Γραφείο →Επεξεργαστής Κειμένου 
OpenOffice.org θα ανοίξετε έναν δυνατό επεξεργαστή κειμένου όπου μπορείτε 
να γράφετε μικρά ή μεγάλα κείμενα. 

 Γράψτε το κείμενο που φαίνεται στην εικόνα, πατώντας Enter μόνο όταν αλλάζει 
η παράγραφος. 

 

 
Εικόνα 11:Επεξεργαστής Κειμένου 

4.3 Αποθηκεύουμε για να έχουμε! 
Αν θέλετε να ξαναβρείτε το κείμενό σας την επόμενη φορά που θα ανοίξετε 
τον υπολογιστή θα πρέπει να αποθηκεύσετε τη δουλειά σας. 
 

 Πατήστε στο μενού Αρχείο. 
 Επιλέξτε την εντολή Αποθήκευση ως. 
 Δώστε το όνομα «διακοπές» στο κείμενό σας (αυτό θα το διαλέγετε μόνοι σας 
στο μέλλον). 

 Διαλέξτε το φάκελο (αυτό θα το διαλέγετε μόνοι σας στο μέλλον) που έχει το 
όνομα χρήστη σας για να επιλέξετε το κείμενο. 
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 Πατήστε το κουμπί αποθήκευση. 
 
 
 

 
 

Εικόνα 12:Αποθήκευση αρχείου 
Η δουλειά σας αποθηκεύτηκε στο δίσκο του υπολογιστή! 
 

4.4 Ζωγραφίστε με ένα ποντίκι για πινέλο 
 
Η εφαρμογή KolourPaint μας δίνει τη δυνατότητα να ζωγραφίζουμε και στη 
συνέχεια να εκτυπώνουμε τις ζωγραφιές μας ή να τις αντιγράφουμε σε άλλα 
έγγραφα, κείμενα, αφίσες ή κάρτες. 
 

 Πατώντας στο μενού Γραφικά→ KolourPaint ανοίγετε το πρόγραμμα 
ζωγραφικής. 

 Μεγιστοποιήστε το παράθυρο και εξασφαλίστε έναν μεγάλο καμβά για το έργο 
σας. 

 Περνώντας το ποντίκι πάνω από τα εργαλεία καταλαβαίνετε τι κάνει το κάθε ένα 
από αυτά. 

 Ζωγραφίστε την πιο κάτω εικόνα: 

Όνομα αρχείου 

Φάκελος αποθήκευσης 
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 Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ορθογώνιο για να φτιάξετε τη θάλασσα. 
 

 Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πολύγωνο για να φτιάξετε τα νησιά. 
 Χρησιμοποιήστε το εργαλείο έλλειψη για να φτιάξετε τον ήλιο και γραμμή για τις 
ακτίνες του. 

 Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πινέλο για να φτιάξετε τους φοίνικες. 
 Χρησιμοποιήστε το εργαλείο κουβάς για να δώσετε χρώμα στον ουρανό. 
 Αποθηκεύστε το έργο σας με το όνομα ηλιοβασίλεμα……πού.. 

 
 
 
 

 
Εικόνα 13: Ζωγραφική 

4.5 Συνεργασία μεταξύ εφαρμογών 
 
Ας υποθέσουμε ότι στο κειμενάκι που γράψατε πριν για τον παππού και τη 
γιαγιά θέλετε να βάλετε και τη ζωγραφιά σας. Γίνεται αυτό χωρίς να κόψουμε 
τη ζωγραφιά και να την κολλήσουμε στο κείμενο; 
Βέβαια και γίνεται! Για την ακρίβεια κάνουμε την ίδια 
δουλειά…ηλεκτρονικά: Δηλαδή αντιγράφουμε και επικολλάμε! 
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 Ανοίξτε τη ζωγραφιά ηλιοβασίλεμα που φτιάξατε στο προηγούμενο μάθημα. 
 Με το εργαλείο επιλογή επιλέξτε το μέρος της ζωγραφιάς που θέλετε να 
αντιγράψετε.  

 Από το μενού επεξεργασία πατήστε την εντολή αντιγραφή. 
 
 
 
 

 
 

 
Εικόνα 14: Επιλογή εικόνας 

 
 Ανοίξτε το κείμενο διακοπές που φτιάξατε σε προηγούμενο μάθημα. 
 Κάντε αριστερό κλικ μετά τη λέξη ζωγραφιά μου, γιατί εκεί θέλουμε να 
βάλουμε τη ζωγραφιά μας. 

 Στο μενού επεξεργασία επιλέξτε επικόλληση και η ζωγραφιά μας μπήκε στη 
θέση της! 

 
 
 
 
 

Με την εντολή αντιγραφή η ζωγραφιά σας αντιγράφεται στο 
Πρόχειρο, μια ειδική θέση μνήμης του υπολογιστή. 

Με την επικόλληση η ζωγραφιά φεύγει από το πρόχειρο κι έρχεται 
στο κείμενό μας. 
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 Αποθηκεύστε το τελικό σας κείμενο. 

 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 15: Το τελικό κείμενο 
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4.6 Αποκοπή- Αντιγραφή και Επικόλληση στην ίδια εφαρμογή 
 

 
 
Ας υποθέσουμε ότι αλλάξατε γνώμη και θέλετε να μετακινήσετε τη φράση: 
«Αυτές είναι οι καλύτερες διακοπές που έχω περάσει» μετά τη φράση: «στη 
ζωγραφιά μου.» 

• Επιλέξτε τη φράση: «Αυτές είναι οι καλύτερες διακοπές που έχω 
περάσει» 

• Από το μενού Επεξεργασία επιλέγετε αποκοπή. 
• Κάντε αριστερό κλικ στο σημείο εισαγωγής. 
• Κάντε δεξί κλικ και επικόλληση. 
• Η δασκάλα σας θα σας δείξει και τους άλλους τρόπους μετακίνησης. 

 
Αν από την άλλη είστε ενθουσιασμένος από τις διακοπές σας και θέλετε η 
φράση: τη φράση: «Αυτές είναι οι καλύτερες διακοπές που έχω περάσει» να 
αναφέρεται δύο φορές πρέπει να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση: 

• Επιλέξτε τη φράση: «Αυτές είναι οι καλύτερες διακοπές που έχω 
περάσει» 

• Από το μενού Επεξεργασία επιλέγετε αντιγραφή. 
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• Κάντε αριστερό κλικ στο σημείο εισαγωγής. 
• Κάντε δεξί κλικ και επικόλληση. 
• Η δασκάλα σας θα σας δείξει και τους άλλους τρόπους αντιγραφής. 
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Κεφάλαιο 5 
Φέρτε τον υπολογιστή σας στα μέτρα σας! 

5.1 Ρύθμιση της επιφάνειας εργασίας 
Οι περισσότερες αλλαγές στην εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας γίνονται  
κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές από το μενού Σύστημα -> Προτιμήσεις. 

5.1.1 Αλλαγή στις ρυθμίσεις του θέματος 
• Σύστημα -> Προτιμήσεις -> Θέμα. 
• Επιλέξτε το θέμα που προτιμάτε. 
• Κάντε κλικ στο Προσαρμογή για να ρυθμίσετε ξεχωριστά κάθε  
στοιχείο του θέματος. 
• Όταν τελειώσετε επιλέξτε Κλείσιμο. 

 
 

 
Εικόνα 16: Αλλαγή θέματος 

 

5.1.2 Ρύθμιση του φόντου της επιφάνειας εργασίας 
 

• Σύστημα -> Προτιμήσεις -> Παρασκήνιο Επιφάνειας Εργασίας 
• Ρυθμίστε το φόντο όπως επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα νέο  
φόντο. 
• Πατήστε Τέλος 
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5.2 Προστασία οθόνης 

5.2.1 Αλλαγή της προστασίας οθόνης 
• Σύστημα -> Προτιμήσεις -> Προστασία Οθόνης 
• Επιλέξτε την προστασία οθόνης που επιθυμείτε και  καθορίστε την ώρα  
πριν εμφανιστεί η προστασία οθόνης. 
• Αν   θέλετε,   μπορείτε   να   κλειδώσετε   την   οθόνη  σας   μετά   από   
κάποια λεπτά. Έτσι θα απαιτείται να εισάγετε τον κωδικό σας, προκειμένου 
να συνεχίσετε να εργάζεστε. Αυτό αυτομάτως προστατεύει τη δουλειά σας,  
αν για κάποιο χρονικό διάστημα δεν παρακολουθείτε το μηχάνημά σας. 
• Όταν τελειώσετε επιλέξτε Κλείσιμο. 

 
Εικόνα 17: Προστασία οθόνης 

5.2.2 Απενεργοποίηση της προστασίας οθόνης 
• Απενεργοποιείστε την επιλογή: Ενεργοποίηση Προστασίας Οθόνης όταν 
ο υπολογιστής είναι αδρανής 
• Επιλέξτε Κλείσιμο 
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Κεφάλαιο 6 
 

Αποθηκεύοντας και οργανώνοντας τα δεδομένα  
 

6.1 Μονάδες μνήμης 
 
Οτιδήποτε εισάγεται στον υπολογιστή πιάνει κάποιο χώρο στη μνήμη του. Αν 
για παράδειγμα εισάγω ένα και μόνο γράμμα, π.χ. το «Κ», ή ένα σύμβολο ή 
το κενό, αυτό πιάνει ένα χώρο στη μνήμη που λέγεται byte. 
 

 
 

 Για να μετρήσω, λοιπόν, την ποσότητα των πληροφοριών χρησιμοποιώ τα 
bytes. Ένα byte είναι ένας χαρακτήρας. Π. χ. η λέξη «εγώ» έχει 3 bytes. 
 
 
 
 
 
Για περισσότερους χαρακτήρες χρησιμοποιώ τα  Kbytes, Μegabytes κτλ.  

 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ 
Παραδείγματα 
1 Kbyte =1000 bytes (περίπου)    Αρχείο 750 Kbytes  
1 Μegabyte =1000 Κbytes (περίπου) Το CD-Rom χωρά 650 Μegabytes
   
1 Gigabyte =1000 Μegabytes (περίπου)  Το DVD χωρά 4,5 Gigabytes 

Ένας σκληρός δίσκος χωρά 20 Gigabytes 
1 Terabyte =1000 Gigabytes (περίπου)  
 
 
Κάθε φορά που δημιουργώ ένα αρχείο ο υπολογιστής το «θυμάται» σε μια 
προσωρινή μνήμη, τη RAM. Για να το «θυμάται» όμως μόνιμα, θα πρέπει να 
το αποθηκεύσουμε σε μια απόι τις μονάδες μόνιμης μνήμης. Αυτές είναι ο 
σκληρός δίσκος, η δισκέτα, το CDROM, το DVDROM ή μία flash memory. 
Τις μονάδες αυτές τις βλέπουμε ανοίγοντας το παράθυρο «Ο Υπολογιστής 
μου». 

Σκέψου το όνομά σου πόσα bytes πιάνει στη μνήμη! 
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Εφαρμογή 
• Άνοιξε το παράθυρο «Ο Υπολογιστής μου».  
• Άνοιξε έναν επεξεργαστή κειμένου και απάντησε στις ερωτήσεις: 
• Τι χωρητικότητας είναι ο σκληρός σας δίσκος; 
• Ποιες μονάδες αποθήκευσης έχει ο υπολογιστής σας; 

 
 
 
 
 
 
 

 

Περίπου χρειάζεται … 
1 byte = ένας χαρακτήρας  
1 Kbyte = μία σελίδα   
1 Μegabyte =ένα βιβλίο 
1 Gigabyte =ένα ράφι 
1 Terabyte =μια βιβλιοθήκη! 
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6.2 Οργάνωση των δεδομένων 
 
Όταν αποθηκεύω ένα κείμενο, μια εικόνα , γενικά μια ομάδα δεδομένων μ’ 
ένα συγκεκριμένο όνομα, αποθηκεύω ένα αρχείο. 
Σκεφτείτε τώρα πώς οργανώνετε στο σπίτι σας, τα κείμενα, τις ζωγραφιές και 
τις φωτογραφίες σας: Σε κάποιο φάκελο βάζετε τις φωτοτυπίες που σας δίνει 
ο δάσκαλος των Αγγλικών, σε κάποιον άλλον της μουσικής, σε κάποιο άλλο 
φάκελο ή τετράδιο βάζετε τις εκθέσεις σας. Έχετε επίσης, ένα φάκελο για τις 
ζωγραφιές σας ή πιθανά έναν άλλον για τις αγαπημένες σας φωτογραφίες με 
τους φίλους σας.  
Μπορεί επίσης σε ξεχωριστό συρτάρι να βάζετε τους φακέλους του σχολείου 
και σε ξεχωριστό τους φακέλους για τις εξωσχολικές σας δραστηριότητες. 
Η δουλειά σας λοιπόν θα μπορούσε να αναπαρασταθεί ως εξής: 
 

 
 
Έτσι περίπου είναι οργανωμένα και τα δεδομένα σας στον υπολογιστή. Ο 
κάθε χρήστης έχει έναν φάκελο ή κατάλογο με κάποιους υποφακέλους (ή 
υποκαταλόγους) . Μέσα στους υποφακέλους αυτούς μπορείτε να 
τοποθετήσετε όλα τα αρχεία σας. 
 

Δουλειά Νανάς 
 

Συρτάρι σχολείου Συρτάρι εξωσχολικό 

Φυλλάδια Αγγλικών Φυλλάδια Μουσικής Εκθέσεις Φωτογραφίες Ζωγραφιές σπιτιού 
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Στην πιο πάνω εικόνα είναι όλοι οι φάκελοι της Νανάς. Μέσα σε κάθε 
φάκελο υπάρχουν άλλοι υποφάκελοι ή αρχεία. 
Κατάλογοι, υποκατάλογοι και αρχεία είναι τακτοποιημένα σε μία ιεραρχική  
δομή, που ονομάζεται  δένδρο. Ένας κοινός υπολογιστής περιέχει  αρκετές  
εκατοντάδες   αρχείων   σε  πολλούς   καταλόγους.   Κάθε   κατάλογος  
περιέχει αρχεία τα οποία κατά κάποιο τρόπο είναι σχετικά μεταξύ τους. Η 
αρχή αυτού του δένδρου ονομάζεται root. Μην συγχέετε όμως, τη χρήση 
αυτής της λέξης με τον ειδικό χρήστη  root  που έχει  τον πλήρη έλεγχο του 
συστήματος,  ο κατάλογος  root  υποδηλώνεται   με   το   σύμβολο  /.   Αυτό   
το   σύμβολο χρησιμοποιείται   επίσης   για   να   διαχωρίζει   τα   
διαφορετικά   επίπεδα   της ιεραρχίας. 
Η   δομή   ενός   καταλόγου   μπορεί   να   περιλαμβάνει   πολλά   επίπεδα  
υποκαταλόγων.  Το διάγραμμα που ακολουθεί,  αντιπροσωπεύει  ένα μέρος  
του συστήματος της δομής καταλόγων του Linux. Τα αρχεία εμφανίζονται με  
Πλάγια γράμματα. 
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Η πλήρης   περιγραφή   της   τοποθεσίας   ενός   αρχείου   ονομάζεται  όνομα  
διαδρομής  (path name). Αν θέλουμε να περιγράψουμε πλήρως ένα αρχείο,  
θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το όνομα διαδρομής του. Ένα παράδειγμα  
από   το  παραπάνω διάγραμμα θα ήταν:   /home/nana/Έγγραφα/διακοπές. 
Η διαδικασία της προσθήκης στοιχείων ιεραρχικά σε έναν κατάλογο  Linux,  

Σύστημα 
αρχείων 

home dev bin usr mnt … 

floppy cdrom nana John 

Βίντεο Έγγραφα … 

διακοπές σημειώσ
εις 

… 

… 
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ονομάζεται  προσάρτηση  (mounting)  και   της   αφαίρεσης   στοιχείων  
αποπροσάρτηση  (unmounting). 
Ο κατάλογος  home  είναι   ιδιαίτερης  σημασίας  στο  Linux.  Όταν   ένας  
νέος χρήστης προστίθεται  στο σύστημα, το  Linux  δημιουργεί  έναν 
υποκατάλογο με το ίδιο όνομα του χρήση στο home. Για παράδειγμα, αν ο 
χρήστης John προστεθεί, το Linux θα δημιουργήσει τον κατάλογο 
/home/John την ίδια στιγμή.  Αυτός ο υποκατάλογος είναι  γνωστός ως ο 
κατάλογος  home  του χρήστη. Κάθε χρήστης θα δημιουργήσει  μια σειρά 
από υποφακέλους μέσα στους οποίους αυτός/ αυτή θα αποθηκεύει αρχεία. 
Ο κατάλογος home ενός χρήστη είναι για προσωπική του χρήση. Πέρα από  
τον  ιδιοκτήτη αυτού του καταλόγου, ο μόνος χρήστης που μπορεί  να έχει  
πρόσβαση σε αυτόν τον κατάλογο είναι ο χρήστης root. 
 

Εφαρμογή 
 Μπείτε  στο δικό σας   κατάλογο  home, κάνοντας κλικ στο Τοποθεσίες -> 
Προσωπικός φάκελος. 

 Κάντε κλικ στον  υποκατάλογο επιφάνεια εργασίας (Desktop) σας. Τα αρχεία 
που αποθηκεύονται σε αυτόν τον υποκατάλογο, θα εμφανίζονται ως εικονίδια 
στη δική σας επιφάνεια εργασίας. 
 

 Τα εικονίδια πλοήγησης εμφανίζονται αριστερά στη γραμμή εργασιών. 
 Πατήστε το εικονίδιο  Πάνω που εμφανίζει  τον κατάλογο που βρίσκεται  μία 
θέση πάνω στην   ιεραρχία.   Αυτός   είναι   επίσης   γνωστός   ως  γονέας  
(parent)   του τρέχοντος καταλόγου. Αυτός είναι ένα βήμα πιο κοντά στο 
φάκελο root του συστήματος. 

 Κάντε   κλικ   στο  Πάνω  δύο   φορές.   Έτσι   θα   εμφανιστεί   ο  root  του 
συστήματος. Αυτός είναι η γραμμή εκκίνησης ολόκληρου του συστήματος 
καταλόγων. 

 Παρόλο   που   μπορείτε   να   δείτε   αρχεία   και   καταλόγους,   δε   θα   έχετε   
τη δυνατότητα   να   τα   διαχειριστείτε   ή   να   τα   διαγράψετε.   Μπορείτε   
να εργαστείτε   μόνο   με   τους   καταλόγους   και   τα   αρχεία   στα   οποία   
έχετε πρόσβαση.   Κανονικά   αυτά   τα   αρχεία   είναι   τοποθετημένα   στο   
δικό   σας κατάλογο  home  και   τους   υποκαταλόγους   του.  Ο  χρήστης  
root,  ωστόσο, μπορεί να σας δώσει δικαιώματα πρόσβασης σε αρχεία και 
καταλόγους έξω από τον home κατάλογό σας. 

 Πατήστε τα εικονίδια  Μπροστά και Πίσω που σας επιτρέπουν να κινηθείτε 
πάνω στα ίχνη σας  μπροστά και  πίσω στους  καταλόγους  που  έχετε   
επισκεφτεί  κατά  τη διάρκεια της τρέχουσας συνεδρίας. 

 Πατήστε το εικονίδιο Home, για να επιστρέψετε στον κατάλογο Home από 
οποιοδήποτε επίπεδο,  

 Για να μετακινηθείτε σε κάποιο νέο κατάλογο, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
στο κυρίως παράθυρο. 
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6.3 «Βαφτίσια» αρχείων 
Όταν αποθηκεύουμε ένα αρχείο μπορούμε να τους δώσουμε όποιο όνομα 
θέλουμε αρκεί το όνομα αυτό να μην περιέχει τους χαρακτήρες:/ \ : * ? < > | 
 
Μετά από το όνομα που το διαλέγουμε εμείς, ο υπολογιστής προσθέτει άλλα 
τρία (συνήθως) γράμματα, στο όνομα που λέγονται προεκτάσεις. Οι 
προεκτάσεις θυμίζουν στον υπολογιστή με ποιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε 
το αρχείο, για να ξέρει και με ποιο πρόγραμμα θα το ανοίξει. 
Το όνομα που διαλέξαμε με την προέκταση του αρχείου χωρίζονται με μια 
τελεία. 
Ας δούμε κάποιες βασικές προεκτάσεις: 
.odt, .doc αρχεία επεξεργαστή κειμένου 
.calc, .xls αρχεία υπολογιστικού φύλλου 
.odp, .ppt αρχεία παρουσιάσεων 
.bmp, .tif, jpg εικόνες 
.wav, .mp3 αρχεία ήχου 
. avi αρχεία video 
.exe εκτελέσιμα αρχεία 
 

Εφαρμογή 
Ανοίξτε έναν επεξεργαστή κειμένου και γράψτε 3 σωστά και 3 λάθος 
ονόματα αρχείων. 
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Κεφάλαιο 7 
Περιήγηση με το Ναυτίλο. 

 
Ο Περιηγητής (Ναυτίλος) μας βοηθά να εντοπίσουμε, να διαγράψουμε, να 
αντιγράψουμε ή να οργανώσουμε τα αρχεία και τους φακέλους μας. 
 

7.1 Δημιουργία ενός καταλόγου/ φακέλου και περαιτέρω  
υποκαταλόγους/ υποφακέλους  
 

Το  παρακάτω παράδειγμα περιγράφει πώς να δημιουργήσετε  καταλόγους 
και υποκαταλόγους στο προσωπικό κατάλογό σας. 

 
 

 Από το μενού Εφαρμογές -> Βοηθήματα -> Περιηγητής Αρχείων   
 Μεταβείτε στον προσωπικό σας κατάλογο.  
 Αρχείο -> Δημιουργία Φακέλου ή πατήστε δεξί κλικ και δημιουργία φακέλου.  
 Εισάγετε το όνομα του νέου καταλόγου, έστω Αναμνήσεις.  
 Πατήστε Enter.  
 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αναμνήσεις στο κυρίως παράθυρο.  
 Αρχείο -> Νέος Φάκελος  ή  δεξί κλικ.  
 Εισάγετε ένα όνομα για τον υποκατάλογο, Φωτογραφίες.  
 Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήστε καταλόγους με το όνομα Εργασίες  και 
Κειμενάκια. Αυτοί οι νέοι κατάλογοι θα εμφανιστούν ως εικονίδια. Θα    
μπορούσατε,   αν   θέλετε,   να   εισάγετε    υποκαταλόγους    και   να   

 Δημιουργήσετε ένα άλλο επίπεδο από υποκαταλόγους μέσα σε αυτόν.  
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 Δημιουργήστε την παρακάτω δομή  χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που μόλις σας  
περιγράψαμε μέσα στον φάκελο Έγγραφα. 

 

 
 

 Μετονομάστε το φάκελο «Εκθέσεις» σε «Εκθέσεις Δ» και μετά πάλι «Εκθέσεις» 
πατώντας δεξί κλικ και μετονομασία. 

 Διαγράψτε το φάκελο «Ζωγραφιές» με δεξί κλικ διαγραφή και μετά 
ξαναδημιουργήστε τον. 

 
 
 

7.2 Αλλαγή τρόπου Προβολής  
 

Όταν ανοίγουμε ένα παράθυρο του Περιηγητή, τα αρχεία και οι φάκελοι 
εμφανίζονται ως εικονίδια. Αν θέλουμε να αλλάξουμε όμως την εμφάνισή 
τους ή να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά πρέπει να αλλάξουμε 
τον τρόπο προβολής.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έγγραφα 

Εργασίες 
Υπολογιστών 

Εκθέσεις Ζωγραφιές 
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 Ανοίξτε το φάκελο boot που βρίσκεται στο root.  
 Από το μενού προβολή επιλέξτε Λίστα. Το παράθυρό σας θα μοιάζει με το 
παραπάνω παράθυρο. 

 Ποιες επιπλέον πληροφορίες βλέπετε για κάθε αρχείο; 
 Πατώντας στην επικεφαλίδα της στήλης Όνομα, βάλτε τα αρχεία σε αλφαβητική 
σειρά. 

 Πατώντας στην επικεφαλίδα της στήλης Μέγεθος, βάλτε τα αρχεία σε αύξουσα 
σύμφωνα με το μέγεθος σειρά, δηλαδή από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. 

 Ένας άλλος τρόπος για να μάθουμε κάποια στοιχεία για έναν φάκελο, είναι να 
κάνουμε δεξί κλικ πάνω του και ιδιότητες. 

 Κάντε δεξί κλικ πάνω στο φάκελο Grub και ιδιότητες για να μάθετε πόσους 
υποκαταλόγους, αρχεία και χωρητικότητα έχει ο φάκελος. 

 
 

 
7.3 Μετακίνηση φακέλων 

 
Πολύ συχνά θέλουμε να μετακινήσουμε έναν φάκελο (ή ένα αρχείο) σε μια 
άλλη θέση. Μετακινήστε το φάκελο Ζωγραφιές από το φάκελο Έγγραφα 
στον προσωπικό σας φάκελο ακολουθώντας τα βήματα: 

Επικεφαλίδα στήλης Μενού Προβολή 
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• Ανοίξτε τον φάκελο Έγγραφα 
• Σύρετε με το ποντίκι σας το φάκελο Ζωγραφιές πάνω στον προσωπικό 

σας φάκελο που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του παραθύρου. 
• Βλέπετε ότι ο φάκελος «φεύγει» από την αρχική του θέση και πάει στην 

καινούρια. 
• Με την ίδια διαδικασία ξαναγυρίστε το φάκελο στην αρχική του θέση. 

 

 
 

7.4 Αντιγραφή και επικόλληση φακέλων 
 
Πολύ συχνά θέλουμε να αντιγράψουμε έναν φάκελο (ή ένα αρχείο) σε μια 
άλλη θέση. Αντιγράψτε το φάκελο Ζωγραφιές από το φάκελο Έγγραφα στην 
Επιφάνεια Εργασίας ακολουθώντας τα βήματα: 
 

 
 
 
 
 
 

 Ανοίξτε τον φάκελο Έγγραφα 
 Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο Ζωγραφιές και επιλέξτε αντιγραφή. 
 Στο αριστερό μέρος του παραθύρου διπλοπατήστε στην Επιφάνεια Εργασίας, για 
να δείτε δεξιά τα περιεχόμενά της. 

Όταν κάνω μετακίνηση φακέλου ο φάκελος παραμένει σε μία θέση, ενώ 
όταν κάνω αντιγραφή και επικόλληση ο φάκελος θα είναι σε δύο θέσεις. 
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 Σε ένα κενό μέρος στο δεξί τμήμα του παραθύρου κάντε δεξί κλικ και 
επικόλληση, όπως στην εικόνα. 

 Βλέπετε ότι ο φάκελος εμφανίζεται και στη νέα του θέση.  
 Διαγράψτε το φάκελο Ζωγραφιές από την Επιφάνεια Εργασίας χρησιμοποιώντας 
το πλήκτρο Delete.  

 Η δασκάλα σου θα σου δείξει και άλλους δύο τρόπους για να επικολλήσεις κάτι 
στην επιφάνεια εργασίας.  

 


