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Há alguns itens importantes na área de trabalho.  A barra de tarefas onde está localizado o ícone do Menu Iniciar (1), a partir da qual você tem acesso a todos os programas instalados em seu computador, bem como outros elementos como documentos, imagens, música, jogos, elementos mais
recentes, computador, rede, conexão, painel de controle, programas predeterminados, ajuda e suporte; pequenos itens de acesso rápido (3), como mensageiro, dispositivos removíveis, som, Internet, etc., bem como janelas de trabalho ou programas que são minimizados como resultado do trabalho
atual (2). desktop ou desktop, que é o plano de fundo da tela (6), capa de página, pode ser personalizado e alterado por cada usuário de acordo com seus gostos, preferências, contém vários ícones, principalmente atalhos (5), também pode ser visualizado ou não, barra lateral (4), que contém mini-
aplicativos que são úteis como relógio, calendário, etc. Desktop Este vídeo demonstra alguns conceitos básicos sobre a área de trabalho: Fonte: Ambiente de desktop inclui uma interface gráfica, como GNOME Shell ou plasma desktop environment computing (DE) é o exercício de metáfora de escritório
(ou bancadas) de um conjunto de programas rodando ao redor do sistema operacional e compartilhando uma GUI. O ambiente de desktop é mais frequentemente visto em computadores pessoais antes da computação móvel. Os domínios baseados em BSD podem ser criados usando modelos
manuais. O ambiente de desktop ajuda a facilitar o acesso a arquivos e edição, mas requer acesso fornecido pela funcionalidade de baixo nível do sistema operacional para executar tais funções. Em contraste, a linha de comando é usada quando é necessário mais controle sobre o sistema
operacional. O ambiente de desktop geralmente consiste em ícones, janelas, barras de ferramentas, catálogos, papéis de parede e widgets (veja elementos gráficos de interface ui e WIMP. A interface gráfica do usuário também pode fornecer arrastar e outras funcionalidades para manter a metáfora do
escritório o mais completa possível. CDE, KDE e Gnome foram os mais populares. Implementação Em um sistema que fornece um ambiente de desktop, o gerenciador de janelas, combinado com aplicativos escritos com um kit de ferramentas específico, geralmente é responsável por quase tudo o que
o usuário vê. O gerenciador de janelas mantém a experiência do usuário, enquanto o ambiente, juntamente com um kit de ferramentas, fornece uma biblioteca de software para aplicativos com um único comportamento e aparência. Um sistema de janelas é uma interface comum que interage
diretamente com o sistema operacional e bibliotecas. Isso fornece suporte para hardwre gráfico apontando dispositivos e teclados. O gerenciador de janelas geralmente funciona em uma camada acima do sistema de janelas. Embora o sistema Windows forneça alguns recursos de controle, eles são
vistos como parte de um gerenciador de janelas que é aleatoriamente também fornecido pelo sistema de janelas. Aplicativos criados com a ajuda de um gerenciador de janelas normalmente usam o kit de ferramentas desse gerenciador fornecido por um sistema operacional ou sistema de janela atual. O
kit de ferramentas dá aos usuários acesso a widgets que permitem ao usuário interagir graficamente e consistentemente com o aplicativo. Artigo principal de History and Use View: A história do primeiro ambiente de desktop da GUI foi criada pela Xerox, no mercado junto com a Xerox Alto na década de
1970. Alto foi considerado um computador de mesa corporativo da Xerox; eventualmente falha no mercado devido à má comercialização e ao preço alto. Através da Lisa Apple introduziu o ambiente de desktop em um computador persona com um preço aceitável, mas também acabou não no mercado.
A metáfora do escritório foi popularizada pelo computador pessoal Macintosh da Apple em 1984 e foi popularizada pelo Windows da Microsoft na década de 1990. Em 2014, a maioria dos ambientes de desktop são descendentes diretos de ambientes antigos, incluindo o Windows Aero usado no
Windows Vista e windows 7, e o Aqua, usado pelo OS X. Em comparação com os desktops X11 disponíveis em sistemas semelhantes ao Unix, como Linux e FreeBSD, seus próprios desktops têm um layout relativamente mais rigoroso e funcionalidade estática, com um design altamente integrado para
fornecer uma experiência mais consistente ao usuário. O Microsoft Windows domina o mercado entre computadores pessoais que possuem um ambiente de desktop. Computadores que usam sistemas operacionais Unix como OS X, Chrome OS, Linux, BSD e Solaris são muito menos utilizados; no
entanto, em 2015, o mercado de computadores de baixo custo usando Linux e X11 ou Wayland com uma ampla gama de ambientes de desktop está crescendo. Entre os mais populares estão o Google Chromebooks, o NUC da Intel e o Raspberries Tablets e smartphones são o oposto: O mercado é
dominado por sistemas operacionais do tipo Unix, incluindo iOS (Derivado BSD), Android, Tizen, Sailfish e Ubuntu (todos provenientes do Linux). Windows Phone, Windows RT e Windows 10 são usados em um número muito menor de tablets e smartphones. No entanto, a grande maioria dos sistemas
operacionais Unix usados em dispositivos portáteis não usam X11 ou outros GUI para computadores pessoais. Eles acabam usando suas próprias interfaces de GUI em vez de usar outras tecnologias. Galeria Ambient CDE Canela EDE ELOKAB Iluminação Toil GNOME Shell KDE SC KDE Plasma 5
LXDE Mezzo Mate Pantheon Project Glazed Razor-qt InnovaDE Rox Sugar Trinity Unity Window Maker twm Xfce Deepin Desktop Environment Links Office Metaphor Csdl.tamu.edu 4 de fevereiro de 2012. Arquivo do original de 22 de fevereiro de 2001 - Android invade a área de trabalho. John Morris.
25 de junho de 2013. Consultas 26 de abril de 2014 - interfaces WIMP - Gestores de janelas e ambientes de desktop - Linux 101. Consulta em 18 de outubro de 2016. Arquivado do original em 4 de julho de 2008 - Xerox Alto. Toastytech.com. Consultas 26 de abril de 2014 -
ttp://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8&amp;qpcal=1&amp;qptimeframe=Y&amp;qpsp=2011 Parte do mercado de sistemas operacionais. Marketshare.hitslink.com. Solicitado em 4 de fevereiro de 2012 Links externos recebidos de Se você é um usuário
multifuncional, este é um recurso do Windows 10 que você vai adorar. Ele consiste em criar desktops virtuais em seu computador, onde você pode salvar sessões de trabalho relacionadas a diferentes projetos ou diferentes partes do mesmo projeto. Nesse sentido, é o usuário quem decide, mas a
utilidade dessa opção é difícil de refutar. A questão aqui é como criar um desktop virtual? O processo dá várias etapas, mas uma vez que você dominar a técnica, você terá acesso a um novo mundo de desempenho em seu computador. A primeira coisa a fazer para trabalhar um desktop virtual é criar
um desktop virtual. Para completar esta etapa, basta abrir a exibição da tarefa (através do botão Visualização de tarefas na barra de ferramentas ou janelas e Tab) e clicar na opção Nova Área de Trabalho no canto superior esquerdo do menu. Se preferir, você pode detalhar o processo clicando em Ctrl
e Windows d para criar uma área de trabalho virtual instantaneamente. Uma vez que você o criou, você pode começar a usar este segundo ambiente virtual para no plano líquido de ruídos não relacionados ao seu projeto. No entanto, se você quiser alternar entre desktops, basta clicar no Windows e
Tab ou ir para a visualização da tarefa através de um botão na barra de ferramentas e, em seguida, selecionar a janela que deseja abrir. Observe que você pode alternar entre ambientes virtuais quantas vezes precisar. Você também pode mover janelas de trabalho entre diferentes mesas. Isso pode ser
feito de duas maneiras diferentes. Uma maneira é clicar e arrastar. Para fazer isso, você precisará abrir a Visualização de Tarefas, clicar na janela que deseja transportar, arrastá-la do desktop virtual onde você deseja integrá-lo e jogá-lo. Outro método também é abrir a visualização da tarefa, mas em
vez de arrastar a janela que deseja transportar, você precisará pressionar o botão direito, passar o mouse sobre a opção Mover e selecionar a área de trabalho certa. Se em vez de arrastar a janela de um ambiente para outro, você preferir copiá-la, duplicando-a entre desktops, você pode recorrer ao
mesmo processo clicando no botão direito na parte superior da janela, mas em vez de escolher a opção Movimento para você terá que escolher mostrar essa janela em todos os desktops. Para remover a área de trabalho virtual, você precisa abrir a visualização da tarefa, colocar o cursor em cima da
área de trabalho que deseja remover e clicar no botão X que aparece no canto superior direito dessa janela. Se você preferir fazer isso mais diretamente, você também pode abrir um desktop virtual, abrir a janela que deseja remover e tocar em Ctrl e Windows F4. F4. ambiente de trabalho windows 7.
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