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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
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ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 
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ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 

 Μελετά τον : 

 τρόπο σχεδιασμού των διαφόρων συσκευών που 

χρησιμοποιεί ο άνθρωπος 

 τη διάταξη και τοποθέτησή τους στο χώρο εργασίας 

 

 Σκοπός είναι η εργασία να γίνεται:  

 πιο ευχάριστη 

 πιο ξεκούραστη 

 πιο αποδοτική 

 λιγότερο βλαβερή  



http://www.zioulas.gr 4 Ε. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

Η εργονομία αναφέρεται σε μία πιο αποδοτική 
χρήση του υλικού και του λογισμικού 
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Η καρέκλα θα πρέπει να 

υποστηρίζει τη μέση μας 

Οι βραχίονες των 

χεριών πρέπει να είναι 

σε οριζόντια θέση. 

Η δυνατότητα αυξομείωσης 

του ύψους της καρέκλας 

βοηθάει στην επιλογή του 

κατάλληλου ύψους 

ανεξάρτητα από το ύψος 

του χειριστή 

Τα μάτια μας πρέπει να είναι σχεδόν 

στην ίδια ευθεία με το πάνω μέρος της 

οθόνης, ώστε να κοιτάζουν ευθεία ή με 

ελαφριά κλίση προς τα κάτω και σε 

απόσταση 60 με 70 εκατοστά 

Όταν γράφουμε, το 

πληκτρολόγιο,  πρέπει να είναι 

ακριβώς μπροστά μας και το 

ποντίκι ακριβώς δίπλα 

Το πληκτρολόγιο μπορεί να είναι 

ελάχιστα ανασηκωμένο (με τα 

υποστηρίγματα που διαθέτει) και οι 

καρποί μας πρέπει να στηρίζονται 

με ειδικά μαξιλάρια ή στηρίγματα 

στο επίπεδο των πλήκτρων 

Όταν τα πόδια δε στηρίζονται 

στο πάτωμα, το υποπόδιο 

βοηθάει στην ορθή στάση 

Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή 
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ΙΔΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΘΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
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ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΜΕΑ 
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ΚΕΦ.3 – ΔΡ.7 (σελ.31) 

 Στο εργαστήριό σας το ποντίκι έχει ρυθμιστεί για δεξιόχειρα 

μαθητή. Οι αριστερόχειρες συμμαθητές σας είναι σίγουρο ότι 

θα δυσκολευτούν στον χειρισμό του. 

 Αφού ανατρέξετε στην Έναρξη – Προγράμματα – Πίνακας 

Ελέγχου – Ποντίκι να απαντήσετε πώς μπορεί να γίνει η 

εναλλαγή των πλήκτρων του ποντικιού, ώστε η αριστερή 

επιλογή να γίνεται με το δεξί πλήκτρο  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Μετά το τέλος της εργασίας, οι ρυθμίσεις να 
επανέρθουν στην αρχική τους μορφή 
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ΚΕΦ.3 – ΔΡ.8 (σελ.31) 

 Ένας φίλος σας δυσκολεύεται να χειριστεί το πληκτρολόγιο. 

Το μόνο που μπορεί να χειρίζεται σχετικά εύκολα, είναι το 

ποντίκι με το ένα του χέρι. 

 Επιλέξτε Έναρξη – Προγράμματα – Βοηθήματα – Για άτομα 

με ειδικές ανάγκες και ανοίξτε τις εφαρμογές: 

 Πληκτρολόγιο Οθόνης 

 Σημειωματάριο 

 Προσπαθήστε να γράψετε ένα κείμενο με την βοήθεια των 

προγραμμάτων αυτών. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
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ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΟΘΟΝΗΣ 

 Να μην υπάρχουν αντανακλάσεις στην οθόνη 

 Η εικόνα να είναι σταθερή 

 Το επάνω μέρος της οθόνης να είναι στο ύψος των 

ματιών 

 Να είναι σωστά ρυθμισμένη η φωτεινότητα και η 

ανάλυση 

 Κάθε 50 λεπτά εργασίας χρειάζεται 10 λεπτά διάλειμμα 
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Κάθε τετραγωνάκι είναι ένα εικονοστοιχείο (pixel) 

Η μεγέθυνση μιας περιοχής της οθόνης μας αποκαλύπτει ότι χωρίζεται σε μικρές 
ορθογώνιες περιοχές, οι οποίες λέγονται εικονοστοιχεία 

ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (PIXELS) 
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ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (PIXELS) 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ (Resolution) 

Καλή ανάλυση Φτωχή  ανάλυση 

Ανάλυση 1024x768 

Είναι ο αριθμός των pixels που 

συναντάμε σε μία οριζόντια γραμμή 

και σε μία κάθετη στήλη της οθόνης 
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PIXELS ΟΘΟΝΗΣ 
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ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ 

Δεξί κλικ στο desktop 

Ιδιότητες 

Ρυθμίσεις 

Win XP 
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ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ 

Δεξί κλικ στο desktop 

Εξατομίκευση 

Οθόνη 

Ρυθμίσεις οθόνης 

Win 7 / Vista 
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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        Ανάλυση: 800x600                   Ανάλυση: 1600x1200 
 

Μια οθόνη με μεγαλύτερη ανάλυση μπορεί να απεικονίσει περισσότερα 
αντικείμενα, αλλά αυτά εμφανίζονται πιο μικρά 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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Το μέγεθος της οθόνης μετριέται με το μήκος της διαγωνίου 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 


