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Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  (Interface) 

 Κάθε Λειτουργικό Σύστημα παρέχει στον χρήστη του ένα 
περιβάλλον επικοινωνίας, μέσα από το οποίο μπορεί να 
επικοινωνεί με τον Η/Υ (να δίνει εντολές, να βλέπει 
αποτελέσματα). 

 
 Η εξέλιξη των Λειτουργικών Συστημάτων, οδήγησε σε 

παράλληλη εξέλιξη και τα περιβάλλοντα επικοινωνίας, 
ώστε να γίνουν πιο φιλικά προς τον χρήστη (user friendly). 

 
 Αρχικά τα περιβάλλοντα επικοινωνίας βασίζονταν σε εντολές (π.χ. Ms-Dos), ενώ σταδιακά 

μετατρέπονται σε γραφικά (π.χ. Windows) με υποστήριξη εικονιδίων, παραθύρων, μενού επιλογών, 
ποντικιών κλπ. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ  (Command Line Interface) 

 Ο χρήστης δίνει εντολές στον Η/Υ σε μία μονόχρωμη οθόνη χωρίς γραφικά. 
 Η πληκτρολόγηση κάθε εντολής πρέπει να είναι ακριβής, ώστε να γίνει κατανοητή στον Η/Υ. 
 Το περιβάλλον αυτό απευθύνεται σε έμπειρους χρήστες που γνωρίζουν από δυσνόητες εντολές. 
 
 Στην οθόνη του περιβάλλοντος εντολών υπάρχει πάντα μια προτροπή και ένας κέρσορας 

 ΠΡΟΤΡΟΠΗ (Prompt) 
Υποδηλώνει την μονάδα που δέχεται την εντολή του χρήστη. 
π.χ.  C: σκληρός δίσκος,   
        A: μηχανισμός δισκέτας  
        D: οπτικός δίσκος cd ή dvd   
         

 ΚΕΡΣΟΡΑΣ - ΔΡΟΜΕΑΣ (Cursor) 
Είναι η κάτω παύλα που υποδηλώνει το σημείο εισαγωγής 
της εντολής.  

 Παραδείγματα τέτοιων περιβαλλόντων είναι το Ms-Dos και το Unix 

 Ενεργοποίηση Ms-Dos γίνεται από Έναρξη   Προγράμματα  Βοηθήματα  Γραμμή εντολών 
 

 

 
Μερικές βασικές εντολές του περιβάλλοντος 
γραμμής εντολών είναι: 
 
DIR = Εμφάνιση περιεχομένων καταλόγου 
TIME = Εμφάνιση και αλλαγή ώρας 
DATE = Εμφάνιση και αλλαγή ημερομηνίας 
HELP = Βοήθεια (εξήγηση εντολών) 
EXIT = Έξοδος από το περιβάλλον εντολών 
 

 

                             Περιβάλλον Ms-Dos 
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ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  (Graphical User Interface – GUI) 

 Είναι περιβάλλον που έχει σαν βάση τα γραφικά και όχι δυσκολομνημόνευτες εντολές. 

 Απευθύνεται και σε αρχάριους και σε έμπειρους χρήστες. 

 Κάνει χρήση εικονιδίων, παραθύρων και γραφικών ώστε να είναι πιο ευχάριστο στη χρήση. 

 Ένα εικονίδιο μπορεί να αντιπροσωπεύει 

 Αρχείο        (εικόνα, ήχος, κείμενο, βίντεο κλπ) 
 Συσκευή     (Σκληρός Δίσκος, Εκτυπωτής κλπ) 
 Εφαρμογή  (Word, Excel, Internet Explorer κλπ) 
 Εντολή        (Open, Save, Print κλπ) 

 Περιέχει Σύστημα Βοήθειας (On-line Help) που καλύπτει κάθε χρήστη 

 Ο χρήστης επικοινωνεί με τον Η/Υ μέσω μιας Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) που προσομοιάζει το 

περιβάλλον ενός γραφείου. 

 Η επιφάνεια εργασίας περιλαμβάνει εκτός από εικονίδια και κάποιες βασικές περιοχές : 

 Βασικό Μενού                (κατάλογος διαθέσιμων λειτουργιών και προγραμμάτων) 

 Ενεργές Εφαρμογές  (ενεργά εφαρμογές – προγράμματα που χρησιμοποιούμε) 

 Γρήγορη Εκκίνηση  (άμεση έναρξη των πιο συχνών προγραμμάτων) 

 Εφαρμογές Συστήματος  (εικονίδια ελέγχου του υλικού και λογισμικού του συστήματος) 
 
 Σε ένα γραφικό περιβάλλον το ποντίκι (mouse) παίζει πρωτεύοντα ρόλο αφού με 

τον δείκτη του επιλέγουμε την περιοχή της επιφάνειας εργασίας που επιθυμούμε 
 Η μορφή του δείκτη (συνήθως βέλος) υποδηλώνει το είδος της εντολής που θα δώσουμε. 
 
 Το Γραφικό Περιβάλλον χρησιμοποιεί παράθυρα (windows) που είναι ορθογώνιες περιοχές στην 

οθόνη, που συμβολίζουν τα προγράμματα που τρέχουμε και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : 
 

 

 Γραμμή Τίτλου 

 Γραμμή Μενού 

 Γραμμή Εργαλείων 

 Πλήκτρο Ελαχιστοποίησης 

 Πλήκτρο Μεγιστοποίησης  

 Πλήκτρο Κλεισίματος 

 Μπάρες Κύλισης 
 
 
 
 
 Το Γραφικό Περιβάλλον έχει επίσης δύο βασικά πλεονεκτήματα : 

 επιτρέπει την παράλληλη εκτέλεση πολλών προγραμμάτων ταυτόχρονα.  

 επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων από το ένα πρόγραμμα στο άλλο (OLE – Object Linking 
& Embedding).  

 
 Παραδείγματα γραφικών περιβαλλόντων είναι τα Windows XP, Vista, Linux, OS X Lion, iOS κλπ 


