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1. ΒΑΣΙΚΟ HARDWARE (ΥΛΙΚΟ), ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

 

1.1 Ξεκινώντας με τους υπολογιστές 
 

Χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (βασικό hardware και λογισμικό) 
 
Οι υπολογιστές είναι παντού στην καθημερινότητα μας. Η τεχνολογία γίνεται καλύτερη, ταχύτερη και 
όλο και πιο απαραίτητη στις καθημερινές μας συνήθειες. Ευτυχώς στις μέρες μας οι υπολογιστές 
έχουν γίνει πολύ πιο απλοί και μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν εύκολα από την πλειονότητα των 
ανθρώπων ανεξαρτήτως τεχνολογικών γνώσεων, εκπαίδευσης και ηλικίας. 
 
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την εκπαίδευση σας στη χρήση 
των υπολογιστών. Ακολουθώντας απλά βήματα θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή, 
είτε αυτός είναι σταθερός είτε είναι φορητός, αλλά και πώς να χρησιμοποιείτε τα περιφερειακά και 
τις εξωτερικές συσκευές του. Επίσης, θα σας δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο 
διαδίκτυο και τον τρόπο χρήσης των προγραμμάτων περιήγησης. Τέλος, θα ενημερωθείτε για τα πιο 
συνήθη προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο της 
εκπαίδευσης σας, αλλά και προτάσεις για το πώς θα τα λύσετε.   
 
Λειτουργικό σύστημα (ΛΣ), είναι το λογισμικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση πόρων υλικού 
(Hardware) και λογισμικού (Software) του υπολογιστή, αλλά και για την παροχή υπηρεσιών για 
προγράμματα υπολογιστών. Το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα, είναι τα Windows της Microsoft. 
Σε αυτό το μάθημα θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το λογισμικό και συγκεκριμένα την έκδοση Windows 
10 , κυρίως για λόγους επίδειξης. 
 
Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει στο ξεκίνημα σας με τα Windows 10, καθώς και στις αρχικές 
ρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας είναι καινούριος. 

 
Εικόνα 1: Σταθερός Υπολογιστής 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cPt0HLQ-G7I
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Βήμα 1: Εγκατάσταση του υπολογιστή.  

a. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε σταθερό υπολογιστή υπάρχουν κάποια βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσετε πριν από την χρήση του. 

 Αρχικά θα πρέπει να αποφασίσετε που θα τοποθετήσετε τα διάφορα εξαρτήματα του. 
Ένας σταθερός υπολογιστής, για να είναι λειτουργικός, χρειάζεται απαραίτητα τέσσερα 
εξαρτήματα: 

- Τον πύργο, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται κοντά σε μία πηγή ρεύματος, 
- Την οθόνη 
- Το πληκτρολόγιο και 
- Το ποντίκι. 

 Περισσότερα περιφερειακά και εξαρτήματα μπορούν να προστεθούν αργότερα. 
 

Εάν είστε καινούριοι χρήστες επιτραπέζιου υπολογιστή και χρειάζεστε περισσότερες 
πληροφορίες για το πως να τον εγκαταστήσετε μπορείτε να δείτε ένα χρήσιμο βίντεο. 
Ακόμα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες κάνοντας κλικ εδώ. 

  

 
Εικόνα 2: Φορητός υπολογιστής 

 
b. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε φορητό υπολογιστή, η εγκατάσταση του είναι 

ευκολότερη. 

 Στην περίπτωση αυτή, η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι (mouse pad) είναι 
ενσωματωμένα στον υπολογιστή.  

 Για να ξεκινήσετε, αρκεί να τον συνδεθεί στην πηγή ρεύματος, έτσι ώστε να φορτίζει.  
Εάν είστε καινούριοι χρήστες σταθερού υπολογιστή και χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες 
κάντε κλικ εδώ. 

 
Βήμα 2: Δημιουργία λογαριασμού.  

a. Για την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή και αφού τον ανοίξετε (εάν δεν 
ξέρετε πώς να ανοίξετε τον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ). Θα σας ζητηθεί να φτιάξετε ένα 
λογαριασμό χρήστη. Σε αυτόν τον λογαριασμό, θα σώζονται τα έγραφα σας, τα αρχεία σας, 
αλλά και οι προσωπικές σας ρυθμίσεις. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα κωδικό 
ασφαλείας, ώστε να προστατέψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ειδικά εάν ο υπολογιστής 

https://www.youtube.com/watch?v=KdQeU5QTfYE
https://www.wikihow.com/Set-Up-a-New-Computer
https://www.wikihow.com/Use-Laptops
https://www.digitalunite.com/technology-guides/computer-basics/using-computer/how-turn-computer
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χρησιμοποιείται και από άλλους ή εάν βρίσκεται σε δημόσιο χώρο. Το παρακάτω βίντεο, θα 
σας βοηθήσει για να κάνετε τις αρχικές ρυθμίσεις. 

 
b. Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε έναν καινούριο λογαριασμό σε έναν παλιό υπολογιστή 

κάντε κλικ εδώ.  
 

Σας προτείνουμε να προχωρήσετε λίγο με την εκπαίδευσή σας προτού επιχειρήσετε να 
δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη. Μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτό, οποιαδήποτε στιγμή 
αργότερα.  

 
Βήμα 3: Εξοικείωση με την επιφάνεια εργασίας. 

Η επιφάνεια εργασίας, είναι το πρώτο πράγμα που εμφανίζεται, όταν συνδέεστε με τον 
λογαριασμό σας και είναι ο κύριος χώρος εργασίας σας (main work area). Περιέχει τα εικονίδια 
και τις συντομεύσεις εφαρμογών και αρχείων. Συνήθως, αυτές οι εφαρμογές, είναι 
προεγκατεστημένες στον υπολογιστή σας μαζί με το λειτουργικό σύστημα. Η επιφάνεια 
εργασίας, τόσο εμφανισιακά όσο και λειτουργικά, διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα 
που χρησιμοποιείτε. 
 

 
Εικόνα 3: Επιφάνεια εργασίας. 

 
Στο λειτουργικό σύστημα των Windows, η επιφάνεια εργασίας, θα εμφανίζεται όπως φαίνεται 
στην παραπάνω εικόνα. Χαρακτηρίζεται από το φόντο και από μία μαύρη γραμμή στην κάτω 
μεριά της οθόνης που ονομάζεται γραμμή εργασιών (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα).   

 

 
Εικόνα 4: Γραμμή εργασιών. 

 
Η γραμμή εργασιών, επιτελεί μια πληθώρα λειτουργιών. Κυρίως, εμφανίζει τα προγράμματα 
που βρίσκονται σε λειτουργία στον υπολογιστή μας, αλλά και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, 

https://www.howtogeek.com/226540/how-to-create-a-new-local-user-account-in-windows-10/
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όπως την ημερομηνία, την ώρα, τις ειδοποιήσεις, τη σύνδεση στο δίκτυο, κτλ. Το πιο σημαντικό 
κομμάτι της γραμμής εργασιών, είναι το μενού έναρξης.  

 

 
Εικόνα 5: Πλήκτρο εκκίνησης 

 
Το μενού έναρξης, μπορείτε να το εμφανίσετε από το πλήκτρο εκκίνησης στην κάτω αριστερή 
γωνία της οθόνης σας. Στο μενού αυτό, εμφανίζονται όλα τα εγκατεστημένα προγράμματα και 
οι ρυθμίσεις. Στις επόμενες παραγράφους, θα μάθετε πώς να βρίσκετε, να ενεργοποιείτε και να 
χρησιμοποιείτε προγράμματα και εφαρμογές. Πρώτα, όμως, ας μάθουμε πώς χρησιμοποιούνται 
το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.   

 
Βήμα 4: Μαθαίνοντας το ποντίκι. 

Τον υπολογιστή σας θα τον χρησιμοποιείτε κυρίως μέσω του ποντικιού και του πληκτρολογίου. 
Ξεκινώντας, λοιπόν, την εκμάθηση της χρήσης υπολογιστών, θα πρέπει να αφιερώσετε λίγο 
χρόνο για να εξοικειωθείτε με αυτές τις συσκευές, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
άνετα το λειτουργικό σας σύστημα, τα προγράμματα και τα αρχεία σας. 

 

 
Εικόνα 6: Το ποντίκι 

 
Το ποντίκι, χρησιμοποιείται για την ακριβή πλοήγηση και έλεγχο, όντας απαραίτητο σε πολλές 
εφαρμογές. Θα πρέπει να είστε πολύ εξοικειωμένοι με το πώς δουλεύει το ποντίκι για να 
μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας. 

 

 
Εικόνα 7: Τα κουμπιά του ποντικιού 
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Στο μπροστινό μέρος, υπάρχουν δύο κουμπιά, ένα στα αριστερά (1), ένα στα δεξιά (2) και ένα 
μικρό τροχό (3) που σας επιτρέπει να μετακινηθείτε πάνω και κάτω. Αυτά τα κουμπιά, 
χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα προγραμμάτων και μενού. Ανάλογα με το πρόγραμμα που 
χρησιμοποιείτε κάνοντας χρήση του αριστερού ή του δεξιού κουμπιού, ενδέχεται να υπάρχουν 
διαφορετικές επιλογές. Χρησιμοποιήστε το δείκτη σας και τα μεσαία δάχτυλά σας για τα 
κουμπιά. Στο κάτω μέρος του ποντικιού υπάρχει ένας αισθητήρας που επιτρέπει στο δείκτη να 
γνωρίζει πώς να μετακινείται στην οθόνη ενώ μετακινείτε τη συσκευή του ποντικιού. 
 
Θα πρέπει να τοποθετήσετε το ποντίκι σας σε μια λεία και καθαρή επιφάνεια. Με αυτόν τον 
τρόπο το ποντίκι θα κινείται ομαλά, χωρίς παρεμβολές. Συνιστούμε τη χρήση κατάλληλης 
επιφάνειας, γνωστής και ως mouse pad .  
 

 
Εικόνα 8: Χρησιμοποιώντας το ποντίκι 

 
Θα πρέπει τώρα να εξασκηθείτε στη χρήση του ποντικιού. Ο χειρισμός του, τόσο όσον αφορά 
την μετακίνηση του, όσο και την χρήση των κουμπιών, δεν απαιτεί πολύ δύναμη και πρέπει να 
γίνεται ομαλά. Πρέπει το χέρι σας να είναι χαλαρό και να κρατάτε το ποντίκι στο επίπεδο του 
αγκώνα. Κάθε φορά που νιώθετε το χέρι σας να κουράζεται, πρέπει να κάνετε διάλειμμα.  

 
Βήμα 5: Σύνδεση ποντικιού. 

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι θα πρέπει να συνδεθεί με τον υπολογιστή. Ένα 
ποντίκι μπορεί να συνδέεται είτε με καλώδιο, είτε ασύρματα. Ένα ενσύρματο ποντίκι, συνδέεται 
στον υπολογιστή με ένα καλώδιο, ενώ ένα ασύρματο ποντίκι, συνδέεται στον υπολογιστή με μια 
υποδοχή USB.  
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Εικόνα 9: Ενσύρματο ποντίκι 

 
a. Ένα ενσύρματο ποντίκι, έχει ένα καλώδιο το οποίο τελειώνει με μια υποδοχή USB όπως 

φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα.  
 

 
Εικόνα 10: Ασύρματο ποντίκι 

 
b. Ένα ασύρματο ποντίκι, διαθέτει μια μικρή συσκευή USB, που συνδέει το ποντίκι μέσω 

Bluetooth. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να συνδέσετε το ποντίκι είτε ενσύρματα, είτε 
ασύρματα, με ένα βύσμα USB. 
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Εικόνα 11: USB θύρες και βύσμα USB  

 
Θα πρέπει να συνδέσετε το βύσμα USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας. Οι θύρες USB, 
μπορεί να βρίσκονται σε διάφορα σημεία, ανάλογα τον υπολογιστή. Αναζητήστε τη θύρα USB 
στον υπολογιστή σας. Είναι μια μικρή, παραλληλόγραμμη θύρα που έχει το ίδιο μέγεθος με το 
βύσμα σας. Μπορείτε να δείτε πώς φαίνεται το βύσμα και η θύρα USB, στην παραπάνω εικόνα. 
 

a. Οι σταθεροί υπολογιστές, έχουν τις θύρες USB στο μπροστινό ή στο πίσω μέρους του 
πύργου, ενώ κάποιες φορές τέτοιες θύρες βρίσκουμε και στα πλαϊνά της οθόνης. 
 

b. Οι φορητοί υπολογιστές, έχουν τις θύρες USB στην αριστερή και δεξιά πλευρά του 
πληκτρολογίου. Αυτοί οι υπολογιστές, έχουν ήδη ένα ενσωματωμένο ποντίκι, αλλά 
μπορείτε να συνδέσετε και ένα εξωτερικό. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτόν τον 
σύνδεσμο, για να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του 
ενσωματωμένου ποντικιού: 
https://www.dummies.com/computers/for-seniors-how-to-use-the-touchpad-your-
laptops-built-in-mouse/ 

 
Και στις δύο περιπτώσεις, τοποθετήστε το USB και αν δεν ταιριάζει με την πρώτη φορά, 
προσπαθήστε να το γυρίσετε ανάποδα. Προσέξτε, όμως, να μην πιέσετε πολύ το βύσμα στην 
θύρα, για να αποφύγετε ζημιές. 
 
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και αφού συνδέσετε το ποντίκι σας, θα εγκατασταθεί 
αυτόματα το κατάλληλο λογισμικό. Θα ενημερωθείτε ότι η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση. 
Αν αυτό δεν συμβαίνει αυτόματα, κάντε κλικ εδώ, για να δείτε πώς να το κάνετε χειροκίνητα. 
 

 
Εικόνα 12: Κέρσορας του ποντικιού 

 

https://www.dummies.com/computers/for-seniors-how-to-use-the-touchpad-your-laptops-built-in-mouse/
https://www.dummies.com/computers/for-seniors-how-to-use-the-touchpad-your-laptops-built-in-mouse/
https://www.computerhope.com/issues/ch000448.htm
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Μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να δείτε στην οθόνη έναν κέρσορα που μπορείτε να ελέγξετε 
μετακινώντας το ποντίκι. Εάν το ποντίκι δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το USB ή 
δοκιμάστε κάποια άλλη θύρα USB. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο ποντίκι, ελέγξτε εάν 
οι μπαταρίες θέλουν αλλαγή, καθώς και αν είναι ενεργοποιημένο.  
 

Βήμα 6: Εξάσκηση με το ποντίκι. 
Τώρα θα πρέπει να αρχίσετε να εξασκείστε με τη χρήση του ποντικιού. 
 

 
Εικόνα 13: Εξάσκηση με το ποντίκι 

 
Το αριστερό πλήκτρο, είναι το βασικό πλήκτρο για τους δεξιόχειρες, ενώ αντίστοιχα το δεξί 

πλήκτρο είναι το βασικό πλήκτρο για τους αριστερόχειρες.  
 

a. Πατήστε μια φορά το βασικό πλήκτρο, για να κάνετε κλικ σε κάτι και δυο συνεχόμενες ή 
αλλιώς «διπλό κλικ» σε ένα πρόγραμμα ή μενού. Το μονό κλικ, στο βασικό πλήκτρο, 
συνήθως, επιλέγει ένα αντικείμενο ή ανοίγει ένα μενού, ενώ το διπλό κλικ, συνήθως, 
ανοίγει αντικείμενα, φακέλους ή προγράμματα. 

b. Πατώντας το δευτερεύον πλήκτρο, συνήθως, εμφανίζεται μια λίστα με τα πράγματα που 
μπορείτε να κάνετε με το επιλεγμένο αντικείμενο.  

 
Το τι μπορείτε να κάνετε ακριβώς, πατώντας το πλήκτρο του ποντικιού, εξαρτάται, κάθε 
δεδομένη στιγμή, από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε. Πάντως, δεν υπάρχει λόγος να 
αγχώνεστε, μιας και αυτήν τη δεξιότητα θα την αποκτήσετε γρήγορα με την εμπειρία. 
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Εικόνα 14: Κύλιση και σύρσιμο αντικειμένου 

 
Θα πρέπει ακόμα να εξασκηθείτε στην κύλιση και στο σύρσιμο αντικειμένων με το ποντίκι. 
Αυτό, είναι δυνατόν να συμβεί, μετακινώντας την ροδέλα μεταξύ των δύο κουμπιών που 
αναφέραμε παραπάνω.  
Με την χρήση της ροδέλας μπορείτε να κυλήσετε τα μενού ή τις σελίδες πάνω και κάτω.  
Αν θέλετε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο, πρέπει να τοποθετήσετε τον κέρσορα πάνω του, να 
πατήσετε παρατεταμένα το βασικό πλήκτρο και να σύρετε το αντικείμενο στο σημείο που 
θέλετε.  

 
Βήμα 7: Ρύθμιση ποντικιού (προαιρετικά). 

 

 
Εικόνα 15: Ρυθμίσεις ποντικιού 

 
Τέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε το ποντίκι, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε να αλλάξετε 
την ταχύτητα κίνησης του κέρσορα, το μέγεθος ή την εμφάνιση του καθώς και το ποιο θα είναι 
το βασικό και ποιο το δευτερεύον πλήκτρο. Ρύθμιση που μπορεί να γίνει και από τις ρυθμίσεις 
του υπολογιστή. 
 
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς θα ρυθμίσετε το ποντίκι σας, κάνοντας κλικ εδώ. 

 
Βήμα 8: Μαθαίνοντας το πληκτρολόγιο. 

 

https://www.wikihow.com/Change-Mouse-Settings
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Εικόνα 16: Πληκτρολόγιο 

 

 Αρχικά, πρέπει να τοποθετήσετε το πληκτρολόγιο σε ευθεία μπροστά σας, φροντίζοντας 
το πλήκτρο διαστήματος να είναι μπροστά σας και ευθυγραμμισμένο με το σώμα σας. Με 
αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο με ευκολία.  

 Φροντίστε να βρίσκεται το πληκτρολόγιο στο ίδιο επίπεδο με τους αγκώνες σας. Τα χέρια 
σας πρέπει να κινούνται με άνεση πάνω του. Προσπαθήστε οι καρποί σας να στηρίζονται 
στο γραφείο και φροντίστε να τους μετακινείτε, αντί να τεντώνετε τα δάχτυλα ενώ γράφετε.  

 Αγγίξτε τα πλήκτρα απαλά, δεν χρειάζονται μεγάλη πίεση για να λειτουργήσουν. Τα χέρια 
σας πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν, χαλαρά. 

 

 
Εικόνα 17: Αρχική θέση 

 

 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο, βρείτε την αρχική θέση. Αυτή η θέση, 
δείχνει πού θα πρέπει να είναι τα δάχτυλα σας όταν αρχίζετε την πληκτρολόγηση, καθώς 
και πού πρέπει να επιστρέφουν μετά το τέλος της. Τα περισσότερα πληκτρολόγια, έχουν 
ένα σημάδι που εξέχει στα πλήκτρα Φ και Ξ. δοκιμάστε να τα βρείτε! Στην παραπάνω 
εικόνα, φαίνεται η σωστή θέση. Θα πρέπει να τοποθετήσετε τους δείκτες σας στα πλήκτρα 
Φ και Ξ και τα υπόλοιπα δάχτυλα σας στα διπλανά πλήκτρα. Οι αντίχειρές σας, πρέπει να 
βρίσκονται στο πλήκτρο διαστήματος.  
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Το πληκτρολόγιο, έχει πολλά πλήκτρα τα οποία επιτρέπουν πολλές διαφορετικές λειτουργίες. 
Υπάρχουν τα πλήκτρα αλφαβήτου και νούμερων, με τα οποία εισάγεται κείμενο και ειδικοί 
χαρακτήρες, καθώς και πλήκτρα ειδικών λειτουργιών. 

 
a. Πλήκτρα γραμμάτων 

 
Εικόνα 18: Πλήκτρα γραμμάτων 

 
Αυτά τα πλήκτρα, χρησιμοποιούνται για να εισάγουμε γράμματα και είναι τα βασικά 
πλήκτρα εισαγωγής κειμένου. Για να καταχωρήσετε έναν χαρακτήρα, θα πρέπει να 
πιέσετε το αντίστοιχο πλήκτρο μια φορά.  

 
b. Πλήκτρα συμβόλων (ειδικοί χαρακτήρες) 

 

 
Εικόνα 19: Πλήκτρα ειδικών χαρακτήρων 

 
Στο πληκτρολόγιο σας, μπορείτε, ακόμα, να βρείτε πλήκτρα με σύμβολα (ειδικοί 
χαρακτήρες). Πολλά από αυτά τα πλήκτρα έχουν δύο σύμβολα πάνω τους.  
Γενικά, αν πατήσετε ένα τέτοιο πλήκτρο, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χαρακτήρας που 
βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλήκτρου. Αν θέλετε να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που 
βρίσκεται στο πάνω μέρος του πλήκτρου θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο Shift. 
Κρατήστε το πατημένο και μετά πιέστε το πλήκτρο που σας ενδιαφέρει. Όταν το κάνετε 
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αυτό, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χαρακτήρας που βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
πλήκτρου.  
(Περαιτέρω πληροφορίες για το πλήκτρο, μπορείτε να βρείτε παρακάτω.) 

 
c. Τα πλήκτρα “Shift” και “Caps Lock” 

 
Εικόνα 20: Πλήκτρο Shift  

 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Shift μαζί με ένα πλήκτρο, ώστε να 
εμφανιστεί ο χαρακτήρας που βρίσκεται στο πάνω μέρος του πλήκτρου. Πατήστε το 
Shift, κρατήστε το και ταυτόχρονα πιέστε το πλήκτρο του χαρακτήρα που σας 
ενδιαφέρει χωρίς να αφήσετε το πλήκτρο Shift. 

 Το πλήκτρο Shift, χρησιμοποιείται και για να εισάγετε κεφαλαίους χαρακτήρες. Για 
να το κάνετε αυτό κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ταυτόχρονα με το πλήκτρο 
που σας ενδιαφέρει. 

 

 
Εικόνα 21: Πλήκτρο Caps Lock 

 
Αν θέλετε όλα τα γράμματα να είναι κεφαλαία, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock, το οποίο 
βρίσκεται στο αριστερό μέρος του πληκτρολογίου. Αν το κάνετε αυτό, στα περισσότερα 
πληκτρολόγια, ένα λαμπάκι θα ανάψει. Αυτό δείχνει ότι τα κεφαλαία έχουν 
ενεργοποιηθεί. Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε πάλι το πλήκτρο Caps Lock. 
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d. Το πλήκτρο “Enter” 

 

Εικόνα 22: Πλήκτρο Enter 
 

Το πλήκτρο Enter, έχει διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα με το πρόγραμμα ή την 
εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Γενικά, όσο προχωράτε την εκπαίδευση σας, θα μάθετε 
τις διαφορετικές λειτουργίες του πλήκτρου Enter. Για την ώρα, θα επικεντρωθούμε στην 
χρήση του πλήκτρου Enter στην πληκτρολόγηση κειμένου. Σε αυτή την περίπτωση, το 
πλήκτρο Enter χρησιμοποιείται για να αλλάξουμε γραμμές και παραγράφους.  

 
e. Το πλήκτρο “Backspace” 

 

 
Εικόνα 23: Πλήκτρο Backspace 

 
Αν πληκτρολογήσετε κάτι λάθος και θέλετε να το σβήσετε, μπορείτε να το κάνετε με το 
πλήκτρο Backspace. Με αυτόν τον τρόπο, θα διαγραφεί ο χαρακτήρας που βρίσκεται στα 
αριστερά του κέρσορα. Αν θέλετε να σβήσετε μόνο ένα χαρακτήρα, είναι αρκετό να 
πιέσετε μια φορά το πλήκτρο. Αν το πατήσετε συνεχόμενα και για όσο χρόνο είναι 
πατημένο το πλήκτρο, περισσότεροι χαρακτήρες θα σβήνονται.  

 
f. Το πλήκτρο “Delete” 
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Εικόνα 24: Πλήκτρο Delete 

 
Το πλήκτρο Delete, έχει την ίδια λειτουργία με το πλήκτρο Backspace, μόνο που 
διαγράφει τους χαρακτήρες που βρίσκονται στα δεξιά του κέρσορα. 

 
g. Το πλήκτρο “Tab” 

 

 
Εικόνα 25: Πλήκτρο Tab 

 
Το πλήκτρο Tab, χρησιμοποιείται για να βάλουμε τα κενά παραγράφου.  

 
h. Τα πλήκτρα με τα βελάκια, “Arrow”  
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Εικόνα 26: Βέλη (Arrows) 

 

 Για να περιηγηθείτε στις γραμμές και στα κεφάλαια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα 
βέλη, τα οποία βρίσκονται στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου. Μπορείτε να 
περιηγηθείτε πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο κείμενο, 
χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Απλά, κάντε κλικ εκεί που θέλετε να πάτε. 

 Τα βέλη, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε σε προγράμματα και 
εφαρμογές.  

 

i. Τα πλήκτρα “Page up” και “Page Down” 
 

 
Εικόνα 27: Πλήκτρο Page Up 
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Εικόνα 28: Πλήκτρο Page Down 

 
Τα πλήκτρα Page Up (ή PgUp) και Page Down (ή PgDn), χρησιμοποιούνται για να 
περιηγούμαστε πιο γρήγορα μέσα σε μία ιστοσελίδα. Αντί να κυλίσετε το ποντίκι, 
μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Page Down, για να μετακινηθείτε προς τα κάτω, στην 
οθόνη της ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει και για το πλήκτρο Page Up. Εάν το πατήσετε, 
μπορείτε να μετακινηθείτε κατά μήκος της οθόνης. 

 
j. Τα πλήκτρα “NumLock” και “Number” 

 

 
Εικόνα 29: Πλήκτρο Num Lock 

 
Το αριθμητικό πληκτρολόγιο, βρίσκεται στα δεξιά του πληκτρολογίου. Χρησιμοποιείται 
για να εισάγουμε νούμερα και να κάνουμε πράξεις. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε 
φορητό υπολογιστή, είναι πολύ πιθανόν, να μην υπάρχει αυτό το τμήμα του 
πληκτρολογίου.  

 Πιέστε το πλήκτρο NumLock για να ενεργοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο.  

 Πιέστε τα πλήκτρα με τα νούμερα για να εμφανιστούν στην οθόνη. 
 

k. Το πλήκτρο “Start” 
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Εικόνα 30: Πλήκτρο Start 

 
Αν πιέσετε το πλήκτρο εκκίνησης των Windows, Start key (το πλήκτρο με το σήμα των 
Windows), θα ανοίξετε το μενού εκκίνησης. Το πλήκτρο αυτό, βρίσκεται στα αριστερά 
του πλήκτρου εισαγωγής κενού. 

 
l. Το πλήκτρο “Esc” 

 
Εικόνα 31: Πλήκτρο Esc 

 

 Το πλήκτρο Esc, συντομογραφία της λέξης escape, βρίσκεται στην πάνω αριστερή 
γωνία του πληκτρολογίου και σας επιτρέπει να ακυρώσετε μια ενέργεια. Για 
παράδειγμα, αν πατήσετε το πλήκτρο εκκίνησης και θέλετε να κλείσετε το μενού, 
πατήστε το Esc.  

 To πλήκτρο Esc, χρησιμοποιείται για να βγείτε εκτός της πλήρους εμφάνισης, σε 
προγράμματα και εφαρμογές.  

 Άλλο ένα παράδειγμα χρήσης του πλήκτρου Esc είναι σε αργές σελίδες του 
διαδικτύου, πατώντας το πλήκτρο Esc, σταματάτε την φόρτωσή της. Στην παραπάνω 
εικόνα, μπορείτε να δείτε που είναι και πώς είναι το πλήκτρο Esc.  

 
Βήμα 9: Σύνδεση πληκτρολογίου (μόνο για σταθερούς υπολογιστές). 
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Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο σας, θα πρέπει πρώτα να το συνδέσετε με τον 
υπολογιστή. Ένα πληκτρολόγιο, μπορεί να είναι ενσύρματο ή ασύρματο. Ένα ενσύρματο 
πληκτρολόγιο, συνδέεται με καλώδιο ενώ ένα ασύρματο πληκτρολόγιο, συνδέεται μέσω USB 
σύνδεσης.  

 

 
Εικόνα 32: Ενσύρματο πληκτρολόγιο 

 
Στις μέρες μας, τα ενσύρματα πληκτρολόγια, συνδέονται και αυτά μέσω USB. Παλιότερα 
πληκτρολόγια, μπορεί να συνδέονται μέσω PS/2. Μέσω αυτών των συνδέσμων (σύνδεσμος_1, 
σύνδεσμος_2), περιγράφουμε πως μπορείτε να συνδέσετε πληκτρολόγια και των δύο τύπων. 
Αν έχετε σκοπό να συνδέσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο, μπορεί να συνδεθεί μέσω 
Bluetooth, ραδιοσυχνοτήτων και υπέρυθρων. Ο παρακάτω σύνδεσμος, θα σας βοηθήσει να 
συνδέσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο. 

  
Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και αφού συνδέσετε το πληκτρολόγιο, το κατάλληλο λογισμικό θα 
εγκατασταθεί αυτόματα και θα ειδοποιηθείτε πότε είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί.  
 
Οι φορητοί υπολογιστές, έχουν ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, έτσι δεν χρειάζονται περαιτέρω 
ενέργειες. 

 
Βήμα 10: Εξασκηθείτε στην πληκτρολόγηση. 

Μπορείτε να εξασκηθείτε στην πληκτρολόγηση, χρησιμοποιώντας το Σημειωματάριο. Το 
Σημειωματάριο, είναι μια εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στα Windows και 
χρησιμοποιείται για πληκτρολόγηση κειμένων.  
 
Μπορείτε να βρείτε το Σημειωματάριο, κάνοντας κλικ στο μενού εκκίνησης και το βρίσκετε στη 
λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων.  

 Αρχικά, πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης και στη λίστα που θα ανοίξει θα περιέχονται όλα τα 
εγκατεστημένα προγράμματα, αλφαβητικά.  

 Πηγαίνετε στο γράμμα “W”, όπου βρίσκονται τα βοηθήματα των Windows (Windows 
Accessories) και κάντε κλικ σε αυτό.  

 

https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm#usb
https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm#ps2
https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm
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Εικόνα 33: Windows Accessories στο μενού εκκίνησης 

 

 Με αυτή την ενέργεια, θα ανοίξει ένας υποφάκελος όπως φαίνεται στην εικόνα. Βρείτε το 
Σημειωματάριο και κάντε κλικ σε αυτό. Θα ανοίξει ένα καινούριο παράθυρο, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 34: Σημειωματάριο 
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Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε το Σημειωματάριο, ψάχνοντας ανάμεσα στα διαθέσιμα 
προγράμματα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

 Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης, αλλά αυτή την φορά, αντί να περιηγηθείτε στα 
προγράμματα, απλώς πληκτρολογήστε την λέξη Σημειωματάριο. Ενώ πληκτρολογείτε, ο 
υπολογιστής σας, ψάχνει ανάμεσα στα εγκατεστημένα προγράμματα. Η αναζήτηση, είναι 
δυναμική και αυτόματη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι με κάθε γράμμα που 
πληκτρολογείτε ο υπολογιστής ψάχνει αυτόματα, χωρίς κάποια δική σας παρέμβαση. Με 
αυτόν τον τρόπο, ακόμα και πριν πληκτρολογήσετε ολόκληρη τη λέξη, το Σημειωματάριο, 
εμφανίζεται ως αποτέλεσμα. Στην περιοχή που έχουμε σημειώσει με κόκκινο στην 
παρακάτω εικόνα, μπορείτε να δείτε τι έχετε πληκτρολογήσει. 
 

 
Εικόνα 35: Εύρεση του Σημειωματάριου από το μενού εκκίνησης 

 

 Και σε αυτή την περίπτωση, κάντε κλικ στο Σημειωματάριο, ώστε να το ανοίξετε. 
 

Τώρα μπορείτε να εξασκηθείτε στην πληκτρολόγηση, χρησιμοποιώντας το Σημειωματάριο: 
a. Προσπαθήστε να πληκτρολογήσετε μικρές παραγράφους, βάζοντας τα δάχτυλα σας 

στην αρχική θέση και μεταφέροντας τα δάχτυλα σας σε κοντινές αποστάσεις. 
Κρατήστε ένα ρυθμό, προσπαθώντας να θυμάστε που βρίσκεται το κάθε γράμμα. Η 
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εξάσκηση είναι το παν! Να θυμάστε να έχετε πάντα τους καρπούς σας 
ανασηκωμένους και να κάνετε διάλειμμα, όποτε νοιώθετε κουρασμένοι. 

b. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα σας, τη διεύθυνση σας και τον αριθμό 
τηλεφώνου σας. Ακόμη, μπορείτε να γράψετε μια μικρή παράγραφο.  

c. Να θυμάστε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα που αναφέραμε παραπάνω, όπου αυτό 
είναι απαραίτητο. Αν δεν είστε σίγουροι για την χρήση αυτών των πλήκτρων, μην 
διστάσετε να επιστρέψετε και να ξαναδιαβάσετε τις παραγράφους που αναφέρουν 
την χρήση του κάθε πλήκτρου. 

d. Όταν τελειώσετε, πατήστε στο πλήκτρο που μοιάζει με “X” στην πάνω δεξιά γωνία 
του παραθύρου του Σημειωματάριου. Στο μήνυμα που θα εμφανιστεί κάντε κλικ 
στην επιλογή Χωρίς αποθήκευση.  

 
Το επόμενο βίντεο θα σας βοηθήσει στο πώς θα μάθετε να πληκτρολογείτε. 

 
Βήμα 11: Εξασκηθείτε στους υπολογισμούς. 

Ανοίξτε την Αριθμομηχανή και χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο, ώστε να 
εξασκηθείτε στους υπολογισμούς. Η Αριθμομηχανή, είναι μια εφαρμογή, η οποία είναι 
εγκατεστημένη σε όλες τις εκδόσεις Windows και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μία 
κανονική, είτε ως μια επιστημονική αριθμομηχανή. 
 
Μπορείτε να βρείτε την Αριθμομηχανή κάνοντας κλικ στο μενού έναρξης και ψάχνοντας 
ανάμεσα στα εγκατεστημένα προγράμματα.  

 Όπως και προηγουμένως, πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης, το οποίο θα ανοίξει τον 
κατάλογο των διαθέσιμων προγραμμάτων, εφαρμογών και φακέλων αλφαβητικά.  

 Περιηγηθείτε και κάτω από το γράμμα “Α”, θα βρείτε την Αριθμομηχανή. Κάντε κλικ σε 
αυτήν.  

 Και σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την λέξη Αριθμομηχανή.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=vXsutlz0GIQ
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Εικόνα 36: Αριθμομηχανή στο μενού εκκίνησης 

 
Κάνοντας κλικ στην Αριθμομηχανή, θα ανοίξει η εφαρμογή η οποία φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 
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Εικόνα 37: Αριθμομηχανή 

 
a. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου, τα 

οποία απεικονίζουν αριθμούς, αλλά και ειδικούς χαρακτήρες με τα κατάλληλα σύμβολα. 
Μην ξεχνάτε ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ειδικούς χαρακτήρες, θα πρέπει 
να κρατάτε πατημένο μαζί και το πλήκτρο Shift. 

b. Ακόμη, μπορείτε με τον κέρσορα του ποντικιού να πατήσετε κατευθείαν τα πλήκτρα που 
βρίσκονται στην οθόνη. 
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Βήμα 12: Μαθαίνοντας τις βασικές συντομεύσεις. 

Υπάρχουν πολλές συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε τα 
πράγματα πιο γρήγορα και εύκολα. Σε αυτό το σημείο της εκπαίδευσης σας, θα αρκεστούμε στο 
να δείξουμε την συντόμευση με την οποία αλλάζουμε την γλώσσα εισαγωγής.  

 

 
Εικόνα 38: Συντόμευση για την αλλαγή γλώσσας εισαγωγής 

 
Για να αλλάξετε την γλώσσα εισαγωγής, ενώ πληκτρολογείτε κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt 
και έπειτα, πατήστε το πλήκτρο Shift. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη γλώσσα εισαγωγής. 

 
Βήμα 13: Εκκίνηση εγκατεστημένων εφαρμογών. 

 
Οι υπολογιστές, συνήθως, έχουν προεγκατεστημένες κάποιες εφαρμογές και προγράμματα. Στα 
Windows, θα τα βρείτε κάνοντας κλικ στο μενού εκκίνησης. Από εκεί, μπορείτε να περιηγηθείτε 
στα εγκατεστημένα προγράμματα.  
Καθώς προχωράτε στην εκπαίδευση σας, θα μάθετε πώς θα χρησιμοποιείτε προγράμματα και 
εφαρμογές. Ήδη έχετε μάθει να χρησιμοποιείτε το Σημειωματάριο και την Αριθμομηχανή. Σιγά 
σιγά, θα ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε και άλλα προγράμματα.   
Τα προγράμματα και οι εφαρμογές στα Windows, έχουν μια χαρακτηριστική γραμμή στο πάνω 
μέρος του παράθυρου τους, η οποία συνήθως περιέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα. Στην 
δεξιά γωνία, υπάρχουν τρία πλήκτρα, τα οποία έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Στην παρακάτω 
εικόνα φαίνονται αυτά τα τρία πλήκτρα ελέγχου.  

 

 
Εικόνα 39: Τα τρία πλήκτρα ελέγχου 

 
a. Ξεκινώντας από τα αριστερά, το πρώτο πλήκτρο ελαχιστοποιεί το παράθυρο, είτε αυτό 

είναι εφαρμογή, πρόγραμμα ή φάκελος. Αυτό σημαίνει ότι το παράθυρο «εξαφανίζεται», 
ενώ το πρόγραμμα συνεχίζει να είναι ανοιχτό. Μπορείτε να το κάνετε να εμφανιστεί και 
πάλι κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της γραμμής εργασιών. 
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Εικόνα 40: Πλήκτρο ελαχιστοποίησης 

 
b. Το δεύτερο πλήκτρο, ενεργοποιεί την εμφάνιση πλήρους οθόνης στο παράθυρο της εφαρμογής ή 

του προγράμματος. Το παράθυρο της εφαρμογής που «τρέχει», μπορεί να εμφανίζεται είτε σε όλη 
την οθόνη, είτε σε μικρό κομμάτι αυτής. Το πώς θα φαίνεται, εξαρτάται από το εάν θα 
χρησιμοποιείτε μόνο αυτή την εφαρμογή ή εάν ταυτόχρονα θέλετε να χρησιμοποιείτε και άλλες 
εφαρμογές. Το αριστερό πλήκτρο της παρακάτω εικόνας, κάνει το παράθυρο να φαίνεται σε ένα 
κομμάτι της οθόνης ενώ η το δεξί πλήκτρο της εικόνας, κάνει το παράθυρο να φαίνεται σε όλη την 
οθόνη. 
  

    
Εικόνα 41: Κουμπιά πλήρους εμφάνισης οθόνης 

 
c. Τέλος, το πλήκτρο που μοιάζει με «X», κλείνει την εφαρμογή. Συνήθως, θα ερωτηθείτε, από το 

πρόγραμμα, εάν επιθυμείτε να σώσετε τις αλλαγές σας ή όχι.  
 

 
Εικόνα 42: Πλήκτρο κλεισίματος  

 
Βήμα 14: Εγκατάσταση προγραμμάτων. 

Τα προγράμματα, που πιθανόν θα χρειαστείτε δεν είναι όλα εγκατεστημένα στον υπολογιστή 
σας. Οι χρήστες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, πολύ συχνά χρειάζεται να εγκαταστήσουν 
προγράμματα μόνοι τους. Συνήθως, τα προγράμματα δίνουν πολύ σαφείς οδηγίες 
εγκατάστασης.  

 
Εικόνα 43: Microsoft Office 

 
Για λόγους επίδειξης, κάνοντας κλικ εδώ, θα δείτε λεπτομερείς οδηγίες για την εγκατάσταση του 
Microsoft Office.  
 
Το Microsoft Office 365, είναι μια υπηρεσία που παρέχουν τα Windows με εργαλεία με τα οποία 
μπορείτε να δουλέψετε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Περιέχει εφαρμογές όπως το Word, το 
Excel και το PowerPoint, που θα σας επιτρέψουν να δημιουργήσετε έγγραφα, υπολογιστικά 

https://www.wikihow.com/Install-Microsoft-Office
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φύλλα και παρουσιάσεις. Να θυμάστε ότι αρκετές εκδόσεις Windows έχουν ήδη εγκατεστημένα 
τα εργαλεία του Office. Σας συνιστούμε να προχωρήσετε με την εκπαίδευση σας, πριν 
προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε κάποιο πρόγραμμα με τον τρόπο που σας δείξαμε. Μπορείτε 
αργότερα να επιστρέψετε, για να πραγματοποιήσετε την διαδικασία.  

 
 
 

1.2 Συνδεθείτε στο διαδίκτυο 
 

Συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή με Ethernet 
 

 

Εικόνα 44: Διαδίκτυο 

 
Η σύνδεση στο διαδίκτυο, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος. 
Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψιν το πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας, είναι απαραίτητο να 
γνωρίζετε πώς να συνδεθείτε και πώς να το χρησιμοποιείτε με ασφάλεια.  

 
Στα επόμενα κεφάλαια, θα μάθετε τους διάφορους τρόπους σύνδεσης στο διαδίκτυο και πως 
μπορείτε να συνδεθείτε με αυτούς. Θα μάθετε πώς μπορείτε να μπαίνετε σε σελίδες και να κάνετε 
αναζητήσεις. Τέλος, θα μάθετε για τα λογισμικά προστασίας από ιούς. Προγράμματα, που σας 
επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο με ασφάλεια.  

 
Βήμα 1: Ρυθμίστε το router σας. 

Πρώτα από όλα, θα πρέπει να ρυθμίσετε το router σας. Κάνοντας κλικ εδώ, θα βρείτε 
λεπτομερείς οδηγίες, για το πως θα ρυθμίσετε το router σας. 

 
Βήμα 2: Συνδεθείτε στο διαδίκτυο. 

Μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο με δύο τρόπους, ασύρματα μέσω Wi-Fi ή ενσύρματα 
μέσω καλωδίου Ethernet. Θα περιγράψουμε και τους δύο τρόπους σύνδεσης στις παρακάτω 
παραγράφους. Να έχετε υπόψιν σας ότι κάποιες συσκευές, ιδιαίτερα οι φορητές, μπορούν να 
συνδεθούν μόνο ασύρματα.  

https://www.wikihow.com/Set-up-a-Router
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Για πληροφορίες σχετικά για τους τρόπους που μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο κάντε 
κλικ εδώ. 

 
a. Συνδεθείτε μέσω Ethernet 

Για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω Ethernet, θα χρειαστεί να συνδέσετε τον 
υπολογιστή σας με το router σας με ένα καλώδιο Ethernet το οποίο φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 45: Καλώδιο Ethernet 

 
Συνδέστε την μία άκρη του καλωδίου στο router σας και την άλλη άκρη στην κατάλληλη 
θύρα του υπολογιστή. 
 
Για να συνδεθείτε μέσω Ethernet για πρώτη φορά, κάντε κλικ εδώ, για να βρείτε 
λεπτομερείς οδηγίες για το πως θα ρυθμίσετε τη σύνδεση. 
 

 Εάν χρησιμοποιείτε σταθερό υπολογιστή, η θύρα Ethernet βρίσκεται στο πίσω 
μέρος της κεντρικής μονάδας (του πύργου). 

 Στους περισσότερους φορητούς υπολογιστές, η θύρα βρίσκεται σε κάποια πλευρά 
του πληκτρολογίου. Μερικοί φορητοί υπολογιστές, δεν έχουν θύρα Ethernet. Σε 
αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προμηθευτείτε κάποιον κατάλληλο 
προσαρμογέα, όπως ένας USB-to-Ethernet, για παράδειγμα. Μπορείτε να βρείτε 
λεπτομερείς οδηγίες κάνοντας κλικ εδώ. 

 
Εάν, παρόλα αυτά, δεν μπορεί να συνδεθεί ο υπολογιστής σας με το διαδίκτυο, ίσως θα 
πρέπει να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi, για να λειτουργήσει η σύνδεση Ethernet. Θα μάθετε 
πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, παρακάτω. 
 
Εάν και πάλι δεν μπορείτε να συνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι 
ελαττωματικό και ότι είναι σωστά συνδεδεμένο και στις δύο του άκρες.  
 
Τέλος, είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα στο router σας, οπότε θα πρέπει να το 
επανεκκινήσετε και να προσπαθήσετε και πάλι. 
 

 

https://www.wikihow.com/Connect-to-the-Internet
https://www.wikihow.com/Set-up-Ethernet
https://www.wikihow.tech/Connect-an-Ethernet-Cable-to-a-Laptop


 

31 | P a g e  
 

b. Συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi 
 

 Πρώτα από όλα, βεβαιωθείτε ότι η Wi-Fi σύνδεση του υπολογιστή σας είναι 
ενεργοποιημένη. Υπάρχει η δυνατότητα να είναι κλείσει η σύνδεση Wi-Fi, οπότε πρέπει 
να σιγουρευτείτε ότι είναι ανοιχτή. Στα Windows 10, μπορείτε να το ελέγξετε αν κάνετε 
κλικ στο πλήκτρο ειδοποιήσεων, το οποίο βρίσκεται στην δεξιά γωνία της γραμμής 
εργασιών.  

 

 
Εικόνα 46: Πλήκτρο ειδοποιήσεων στην γραμμή εργασιών 

 

 Έπειτα, κάντε κλικ στο πλήκτρο Δίκτυα. Το πλήκτρο αυτό μπορείτε να το δείτε στην 
παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 47: Πλήκτρο Δικτύων 

 

 Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις δικτύου και Internet.  
 

 
Εικόνα 48: Ρυθμίσεις δικτύου και Internet 

 

 Στην καινούρια σελίδα που θα ανοίξει, κάντε κλικ στο Wi-Fi, το οποίο βρίσκεται στο 
μενού στα αριστερά. Εκεί μπορείτε να ανοίξετε το Wi-Fi. 
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Εικόνα 49: Ρυθμίσεις WiFi 

 

 Έπειτα κάνοντας πάλι κλικ στο πλήκτρο Δίκτυα, μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο 
ασύρματο δίκτυο από τα διαθέσιμα στη λίστα. Τα περισσότερα δίκτυα, χρειάζονται 
κάποιο κωδικό για να αποτρέψουν τη χρήση του από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αν το 
δίκτυο που θέλετε να συνδεθείτε είναι προστατευμένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό 
του (θα πρέπει να σας έχει δοθεί από τον πάροχό σας ή από τον ιδιοκτήτη του 
δικτύου). Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να συνδεθείτε μέσω WiFi. 
 

 
Εικόνα 50: Σύνδεση WiFi 

https://www.youtube.com/watch?v=swpliG-ZMmI
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Συνήθως, οι συσκευές συνδέονται στο δίκτυο αυτόματα. Εάν, όμως, είστε εκτός εμβέλειας 
του δικτύου ή η σύνδεσή σας είναι πολύ αργή, τότε η συσκευή σας μπορεί να μην 
συνδέεται μέσω Wi-Fi και θα πρέπει να συνδεθείτε μέσω καλωδίου Ethernet. 

 
 
 

Μάθετε για τα λογισμικά προστασίας από Ιούς 
 

Βήμα 1: Μάθετε τι είναι τα λογισμικά προστασίας από Ιούς. 
 

 
Εικόνα 51: Λογισμικά προστασίας από Ιούς 

 
 

Ένα λογισμικό προστασίας από Ιούς, είναι ένα πρόγραμμα ή μια ομάδα προγραμμάτων, που 
χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν τον υπολογιστή σας από ύποπτα λογισμικά τα οποία 
ονομάζονται κακόβουλα. Ο όρος κακόβουλα, απευθύνεται σε κάθε είδους κακόβουλων 
λογισμικών όπως είναι οι ιοί, worms, trojans, adware και άλλα. Τα malware, όπως και οι ιοί, 
μπορούν να προγραμματιστούν έτσι ώστε να προκαλέσουν ζημιές στην συσκευή σας, να σας 
αποκλείσουν την πρόσβαση σε δεδομένα ή να πάρουν τον έλεγχο του υπολογιστή σας. 
 
Πλέον, το να έχετε ένα λογισμικό προστασίας από ιούς είναι κρίσιμο για τον υπολογιστή σας, 
γιατί χωρίς αυτό θα «κολλήσει» κάποιο κακόβουλο λογισμικό, πολύ σύντομα από τη στιγμή που 
θα συνδεθεί στο διαδίκτυο. Με την εγκατάσταση ενός τέτοιου προγράμματος, θα κρατήσετε τον 
υπολογιστή σας ασφαλή από τα κακόβουλα λογισμικά. 
 
Ανάλογα με το είδος του λογισμικού που έχετε, ο τρόπος λειτουργίας του θα διαφέρει, αλλά σε 
όλα τα είδη κάποιες βασικές λειτουργίες, όπως ο έλεγχος φακέλων και καταλόγων για 
κακόβουλα λογισμικά και η αφαίρεση τους, θα υπάρχουν. Τα περισσότερα λογισμικά, πλέον, 
σας παρέχουν πληροφορίες που αφορούν την «υγεία» του υπολογιστή σας και σας 
ενημερώνουν για θέματα όπως η επίδοση του υπολογιστή σας και άλλα. 
 
For more information, please check ‘Safety’ module, Section 2.2, p.9-10 

 
Βήμα 2: Μάθετε για το λογισμικό προστασίας των Windows (Windows Defender). 



 

34 | P a g e  
 

Ως χρήστης των Microsoft Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό προστασίας 
που είναι  προεγκατεστημένο, το Windows Defender.  
 
For more information, please check ‘Safety’ module, Section 3.4, p.19-21 

 
 
 

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης 
   

Βήμα 1: εγκαταστήστε τον Google Chrome. 
 

 
Εικόνα 52: Ο περιηγητής της Google 

 
Για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, χρειάζεστε ένα περιηγητή. Σε αυτό το μάθημα θα 
χρησιμοποιήσουμε τον περιηγητή Google Chrome, για λόγους επίδειξης.  
 
Εάν ο Google δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες για να τον κατεβάσετε και να τον εγκαταστήσετε! 
 
Με το που εγκατασταθεί, θα βρίσκεται στο μενού εκκίνησης.  

 
Βήμα 2: Επισκεφτείτε μια ιστοσελίδα. 

a. Ανοίξτε τον Google Chrome, που βρίσκεται τον στο μενού εκκίνησης.  

https://m.wikihow.com/Download-and-Install-Google-Chrome
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Εικόνα 53: Γραμμή διευθύνσεων του Google Chrome  

 
b. Έπειτα, πηγαίνετε στην γραμμή διευθύνσεων (βρίσκεται στο κόκκινο πλαίσιο στην παραπάνω 

εικόνα) και πληκτρολογήστε seniorsgodigital.eu, για να ανοίξετε την ιστοσελίδα του project.  
c. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. 
d. Θα βρεθείτε στην ιστοσελίδα του project. 

 

 

Εικόνα 54: η ιστοσελίδα τουSeniors Go Digital  

e. Μπορείτε σε αυτή την γραμμή να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση όποιας σελίδας θέλετε. 
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Βήμα 3: Πραγματοποιήστε μία αναζήτηση στην Google. 
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε την ακριβή διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλετε να 
επισκεφτείτε ή αν απλά θέλετε να ψάξετε πληροφορίες άσχετα από κάποια ιστοσελίδα, 
μπορείτε να πληκτρολογήσετε λέξεις ή φράσεις που σας ενδιαφέρουν αντί για κάποια 
συγκεκριμένη διεύθυνση.  

 
Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ψάξετε πληροφορίες για ένα προϊόν μπορείτε να πατήσετε το 
όνομα του προϊόντος και να πιέσετε το πλήκτρο Enter. Η Google θα ψάξει στο διαδίκτυο και θα 
σας παρουσιάσει μια λίστα με ιστοσελίδες που σχετίζονται με την φράση ή με την λέξη που 
πληκτρολογήσατε. 

 
Oi παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση. 

 
Συμβουλή 1: Ξεκινήστε με τα βασικά. 

Άσχετά με το τι αναζητάτε ξεκινήστε με μια απλή φράση όπως «πού είναι το πιο κοντινό 
νοσοκομείο;». Αργότερα, μπορείτε να προσθέσετε και άλλες λέξεις, αν είναι απαραίτητο. 
Πολύ χρήσιμο θα ήταν να προσθέσετε μια τοποθεσία στην αναζήτησης σας. Για 
παράδειγμα «νοσοκομεία στη Αθήνα».  

 
Συμβουλή 2: Διαλέξτε τις λέξεις προσεκτικά και να είστε συγκεκριμένοι. 

Όταν επιλέγετε την φράση ή τις λέξεις που θα πληκτρολογήσετε, προσπαθήστε να είστε 
απλοί, αλλά ταυτόχρονα συγκεκριμένοι. Για παράδειγμα, αντί για «ποια είναι η 
θερμοκρασία στην Αθήνα», πληκτρολογήστε «πρόγνωση καιρού για την Αθήνα». 

 
Συμβουλή 3: Μη σας απασχολούν οι λεπτομέρειες. 

Το αν θα γράφετε με κεφαλαία ή με μικρά, αλλά ακόμα και η ορθογραφία δεν έχει κάποια 
διαφορά, όσον αφορά την αναζήτηση σας. Τα λάθη σας, θα επηρεάσουν την αναζήτηση 
μόνο αν είναι σοβαρά.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη χρήση των περιηγητών, ανατρέξτε στο Information and 
Data Literacy Module. 
 
 
 

1.3 Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα περιφερειακά 
 

Εκτυπωτής 
 

Ο εκτυπωτής, είναι μια συσκευή η οποία σας επιτρέπει να εκτυπώσετε αρχεία σας, όπως 
υπολογιστικά φύλλα, εικόνες και έγγραφα. Οι περισσότεροι εκτυπωτές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως φωτοτυπικά και σαρωτές. 
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Εικόνα 55: Εκτυπωτής 

  
Βήμα 1: Συνδέστε τον εκτυπωτή στο υπολογιστή σας. 

Για να μπορέσετε να εκτυπώσετε αρχεία σας, θα πρέπει πρώτα να συνδέσετε τον εκτυπωτή με 
τον υπολογιστή σας. Κάθε εκτυπωτής, απαιτεί μια διαφορετική διαδικασία. Παρόλα αυτά, 
κάποια βήματα είναι κοινά, ανεξαρτήτως του εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.  
 
Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε να βρείτε ακριβείς πληροφορίες. 

 
Βήμα 2: Εκτυπώστε ένα έγγραφο. 

Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και αφού ενεργοποιηθεί, συνδέστε τον εκτυπωτή στον 
υπολογιστή σας, μέσω του καλωδίου USB. Βεβαιωθείτε ότι και ο υπολογιστής σας είναι 
ανοιχτός. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “Ctrl” και 
“P”. 

 
Ανάλογα με το είδος του εγγράφου που θέλετε να εκτυπώσετε, η οθόνη σας θα φαίνεται όπως η 
παρακάτω εικόνα. Μπορείτε να επιλέξετε το εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, τον 
αριθμό των αντιγράφων και κάποιες άλλες παραμέτρους όπως είναι ο προσανατολισμός της 
εκτύπωσης, αν θα είναι διπλής όψης, κτλ. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το πλήκτρο Εκτύπωση. 

 

https://www.wikihow.com/Connect-a-Printer-to-Your-Computer
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Εικόνα 56: Εκτυπώνοντας ένα έγγραφο 

 
 

Σαρωτής 
 
Εκτός από το να εκτυπώσετε ένα έγγραφό, μπορείτε και να το σαρώσετε, ώστε να το έχετε και σε 
ψηφιακή μορφή.  
 

 
 

Εικόνα 57: Σαρωτής  
 

Βήμα 1: Συνδέστε τον σαρωτή στον υπολογιστή σας. 
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Για να μπορέσετε να σαρώσετε τα έγγραφα σας, πρέπει πρώτα να το συνδέσετε το σαρωτή με 
τον υπολογιστή σας. Κάθε σαρωτής, απαιτεί μια διαφορετική διαδικασία. Παρόλα αυτά, κάποια 
βήματα είναι κοινά, ανεξάρτητα από το σαρωτή που χρησιμοποιείτε.  

 
Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες. 

 
Βήμα 2: Σαρώστε ένα έγγραφο. 

Πρώτα από όλα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής σας είναι ανοιχτός. Για να σαρώσετε ένα 
έγγραφο, πρέπει να τοποθετήσετε το έγγραφο μέσα στο σαρωτή, με την όψη προς τα κάτω.  
 
Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες, κάνοντας κλικ εδώ.  

 
 
 

Εξωτερικές μονάδες δίσκου 
 

Η εξωτερική μονάδα δίσκου, δεν είναι τίποτα άλλο από έναν σκληρό δίσκο μηχανικής κατάστασης 
κίνησης (HDD) ή στερεάς κατάστασης κίνησης (SSD), ο οποίος είναι συνδεδεμένος εξωτερικά, αντί για 
εσωτερικά, του υπολογιστή. Είναι σαν να βάζετε την μονάδα μέσα στον υπολογιστή, συνδέοντας τον, 
όμως, εξωτερικά. Οι εξωτερικές μονάδες, κάνουν την ίδια δουλειά με τους εσωτερικούς δίσκους και 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν περισσότερο χώρο αποθήκευσης. Επιπλέον, είναι φορητοί και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές συσκευές. 

 

 
Εικόνα 58: Εξωτερική μονάδα δίσκου 

 
Οι εξωτερικοί δίσκοι, παρέχουν πολύ χώρο αποθήκευσης. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε τον δίσκο 
και σε άλλο υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και μεγάλα αρχεία, μεταφέρονται πολύ εύκολα.  

 
Βήμα 1: Συνδέστε την εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου. 

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου, θα πρέπει πρώτα 
να τη συνδέσετε στον υπολογιστή. Η διαδικασία, είναι πολύ εύκολη. Οι συσκευές αυτές, 

https://www.dummies.com/computers/for-seniors-how-to-install-a-scanner/
https://www.wikihow.com/Scan-Documents
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συνήθως, έχουν ένα διπλό καλώδιο USB. Απλά, συνδέστε την μία άκρη στην συσκευή και την 
άλλη στην θύρα USB του υπολογιστή σας.  

 
Συνήθως, χρειάζεται λίγη ώρα μέχρι τα δεδομένα που περιέχονται στην εξωτερική μονάδα να 
γίνουν διαθέσιμα στην οθόνη σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ. 

 
Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε τον εξωτερικό σκληρό δίσκο. 

Αφού ο εξωτερικός δίσκος συνδεθεί στον υπολογιστή σας, μπορείτε να αρχίσετε να μεταφέρετε 
αρχεία.  

 
Αυτό το βίντεο σας δείχνει πως μπορείτε να συνδέσετε και να χρησιμοποιήσετε ένας εξωτερικό 
σκληρό δίσκο. 

 
 

Διαδικτυακή κάμερα   
 
Η διαδικτυακή κάμερα, είναι μια κάμερα που μεταδίδει εικόνα σε πραγματικό χρόνο, μέσω του 
υπολογιστή. Ενώ «καταγράφει» μέσω του υπολογιστή, το βίντεο μπορεί να σωθεί, να ειδωθεί ή και να 
σταλεί μέσω διαδικτύου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

 
 

Εικόνα 59: Διαδικτυακή κάμερα 
 

 Οι φορητοί υπολογιστές, συνήθως, έχουν ενσωματωμένες διαδικτυακές κάμερες, ενώ οι 
σταθεροί υπολογιστές, συνήθως, δεν έχουν.  

 Οι εξωτερικές κάμερες, συνήθως, συνδέονται με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.  
 

Βήμα 1: Συνδέστε και εγκαταστήστε την διαδικτυακή κάμερα. 
Για να χρησιμοποιήσετε μια διαδικτυακή κάμερα, θα πρέπει πρώτα να τη συνδέσετε με τον 
υπολογιστή σας και να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Οι περισσότερες κάμερες, έχουν ένα καλώδιο 

https://www.computerhope.com/issues/ch001876.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tZqlyyTCcIc
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USB. Απλά συνδέστε τη στην θύρα USB του υπολογιστή σας. Συνήθως, το απαραίτητο λογισμικό 
εγκαθίσταται αυτόματα και η κάμερά σας θα δουλεύει σε λίγα λεπτά.  
 
Τόσο η σύνδεση, όσο και η παραμετροποίηση, εξαρτάται από την κάμερα που σκοπεύετε να 
χρησιμοποιήσετε. Αυτό το βίντεο, καθώς και αυτός ο σύνδεσμος, θα σας καθοδηγήσουν σχετικά 
με το πώς να ρυθμίσετε την κάμερα για πρώτη φορά. 

 
Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε την διαδικτυακή κάμερα. 

Η πιο δημοφιλής χρήση της διαδικτυακής κάμερας, είναι οι κλήσεις βίντεο. Άλλες δημοφιλείς 
χρήσεις είναι οι χρήσεις ασφάλειας, επιτήρησης, οι διαδικτυακές εκπομπές και οι εγγραφές 
βίντεο για χρήση τους σε κοινωνικά δίκτυα.  
 
Το παρακάτω βίντεο, θα σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση της 
διαδικτυακής κάμερας. 

 
 
 

Ηχεία/Ακουστικά 
 

 
Εικόνα 60: Ηχεία 

 
Ένα ηχείο, είναι μια συσκευή που συνδέουμε στον υπολογιστή, για να αναπαράγουμε ήχο. Μπορούμε 
να το συνδέσουμε είτε μέσω μιας θύρας USB, είτε με ένα βύσμα 3,5mm (συνήθως πράσινου 
χρώματος). 
  

Βήμα 1: Συνδέστε και χρησιμοποιήστε τα ηχεία. 
Τα παρακάτω βίντεο, σας παρέχουν οδηγίες βήμα-βήμα για το πως θα συνδέσετε τα ηχεία, είτε 
σε σταθερό, είτε σε φορητό υπολογιστή. Λάβετε υπόψη, ότι οι φορητοί υπολογιστές έχουν 
ενσωματωμένα ηχεία.  
Βίντεο 1  Βίντεο 2 
 
Αφού συνδέσετε τα ηχεία σας, θα εγκατασταθεί αυτόματα το απαραίτητο λογισμικό και πολύ 
γρήγορα θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Στην παρακάτω εικόνα, μπορείτε να δείτε από 
πού μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ηχείων σας. 

https://www.youtube.com/watch?v=dHHOiAdDWrA
https://www.youtube.com/watch?v=dHHOiAdDWrA
https://www.youtube.com/watch?v=ryoKpCgtwQo
https://www.youtube.com/watch?v=V-kE091cizg
https://www.youtube.com/watch?v=WdfIp9OAbEg
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Εικόνα 61: Εικονίδιο έντασης ήχου 

 
Κάνοντας κλικ στο βελάκι που βρίσκεται στην γραμμή εργασιών και επιλέγοντας το εικονίδιο με 
το ηχείο εμφανίζεται ένα μενού, μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του ήχου. 

 

 
Εικόνα 62: Βελάκι στη γραμμή εργασιών  

 

 
Εικόνα 63: Εικονίδιο ρυθμίσεων ήχου 

 
Ένας εναλλακτικός τρόπος, για να ακούσετε μέσω του υπολογιστή, είναι τα ακουστικά, τα οποία 
είναι φτιαγμένα για να ακούτε τον ήχο μόνο εσείς, χωρίς να διαχέεται στο περιβάλλον. 

 
Εικόνα 64: Ακουστικά 

 

 
Βήμα 1: Συνδέστε και χρησιμοποιήστε τα ακουστικά. 

Τα ακουστικά, όπως και τα ηχεία, συνδέονται με τον υπολογιστή είτε μέσω μιας θύρας USB, είτε 
με ένα βύσμα 3,5mm. Κάνοντας κλικ εδώ, θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πώς θα 
συνδέσετε και θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά. 

 
 

1.4 Άλλες συσκευές 
 
Σύγχρονα κινητά τηλέφωνα (Smartphones) 

 

https://www.wikihow.com/Connect-a-Headset-to-PC
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Εικόνα 65: Smartphone 

 
Ένα smartphone, είναι ένα κινητό τηλέφωνο με σύγχρονες λειτουργίες. Ένα τυπικό smartphone έχει 
μια οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης, δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi, δυνατότητα πλοήγησης στο 
διαδίκτυο αλλά και δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών. Η πλειοψηφία αυτών των συσκευών, 
χρησιμοποιεί δημοφιλή λειτουργικά συστήματα: Android, Symbian, iOS, BlackBerry OS και Windows 
Mobile. 
 

 Κάνοντας κλικ εδώ, θα βρείτε πληροφορίες για το πώς να χρησιμοποιείτε ένα κινητό τηλέφωνο με 
λειτουργικό Android. 

 Κάνοντας κλικ εδώ, θα βρείτε πληροφορίες για το πως να χρησιμοποιήσετε ένα iPhone. 
 

 
Tablets  

 

 
Εικόνα 66: Tablet 

 
Το tablet, είναι ένας ασύρματος, προσωπικός υπολογιστής, εφοδιασμένος με οθόνη αφής. Είναι 
μικρότερο από έναν υπολογιστή, αλλά μεγαλύτερο από ένα smartphone. Τα Tablet συνδέονται 
ασύρματα στο ίντερνετ και είναι συμβατά με μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως περιηγητές 
διαδικτύου και παιχνίδια. 
Συνήθως, έχουν το σχήμα σχιστόλιθου με ενσωματωμένη μία ηλεκτρονική οθόνη αφής. Φυσικά, 
υπάρχουν και άλλα σχήματα, όπως το υβριδικό. 
 

https://www.wikihow.tech/Use-an-Android-Phone
https://www.wikihow.com/Use-an-iPhone
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 Κάνοντας κλικ εδώ, θα βρείτε πληροφορίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε ένα tablet με 
λειτουργικό Android. 

 Κάνοντας κλικ εδώ, θα βρείτε πληροφορίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε ένα iOS tablet, το 
οποίο ονομάζεται αλλιώς και iPad. 

 
 
 

2. ΑΝΤIΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 

2.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων στους υπολογιστές 
 
Βασικές οδηγίες και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων 
 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον υπολογιστή σας; 
Πρώτα από όλα, μην πανικοβάλλεστε. Υπάρχουν κάποιες βασικές τεχνικές, για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων, που μπορείτε να εφαρμόσετε, για να λύσετε το πρόβλημα. Σε αυτό το κεφάλαιο, 
θα μιλήσουμε για κάποια απλά πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε, για να λύσετε κάποιο 
πρόβλημα.  

 

 Γενικές συμβουλές 
Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορούν να κάνουν έναν υπολογιστή να μη λειτουργεί σωστά. 
Ανεξάρτητα από την αιτία που προκαλεί το πρόβλημα, η διαδικασία της αντιμετώπισης του είναι 
μια διαδικασία δοκιμής και σφάλματος. Ίσως χρειαστεί να προσεγγίσετε το πρόβλημα με πολλούς 
τρόπους, ώστε να βρείτε την λύση. Κάποια προβλήματα, λύνονται ευκολότερα από ότι 
πιστεύουμε. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές. 

 
Συμβουλή 1: Γράψτε τα βήματα που ακλουθήσατε. 
 

 
Εικόνα 67: Γράψτε τα βήματα που ακλουθήσατε 

 
Όταν ξεκινάτε την επίλυση κάποιου προβλήματος, καλό θα ήταν να γράφετε τα βήματα που 
κάνετε. Με αυτόν τον τρόπο, θα γνωρίζετε ακριβώς τι έχετε κάνει, ώστε να αποφύγετε 
επαναλαμβανόμενα λάθη. Επίσης, αν τελικά ζητήσετε βοήθεια από κάποιον άλλο, θα είναι εύκολο 
να του εξηγήσετε πως προσπαθήσατε να λύσετε το πρόβλημα και ποιες λύσεις δοκιμάσατε. 
 
Συμβουλή 2: Σημειώστε τα μηνύματα σφαλμάτων. 
 

https://www.wikihow.com/Use-an-Android-Tablet
https://www.macworld.co.uk/how-to/ipad/how-use-ipad-3671323/
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Εικόνα 68: Σημειώστε τα μηνύματα σφαλμάτων 

 
Εάν ο υπολογιστής σας βγάζει μηνύματα σφαλμάτων, γράψτε τα. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
μπορέσετε να ψάξετε αν το ίδιο σφάλμα έχει εμφανιστεί και σε άλλους χρήστες. 
 
Συμβουλή 3: Ελέγξτε τα καλώδια.  
 

 
Εικόνα 69: Ελέγξτε τα καλώδια  

 
Αν έχετε πρόβλημα με κάποιο συγκεκριμένο εξάρτημα, καλό θα ήταν να ελέγξετε όλα τα καλώδια 
του και αν είναι σωστά συνδεδεμένα. 

 
Συμβουλή 4: Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας . 
 

 
Εικόνα 70: Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας 

 
Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Με αυτόν τον τρόπο, 
μπορεί να λυθούν πολλά προβλήματα σας. 

 
Συμβουλή 5: Εις άτοπον απαγωγή. 
 

 
Εικόνα 71: Εις άτοπον απαγωγή 

 
Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να βρείτε τη λύση με την 
διαδικασία της εις άτοπον απαγωγής. Φτιάξτε μια λίστα με τα πράγματα που θα μπορούσαν να 
προκαλούν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και μετά δοκιμάστε ποια από αυτά μπορείτε να 
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αποκλείσετε. Με αυτόν τον τρόπο, εντοπίζετε την πηγή του προβλήματος και είναι ευκολότερο να 
βρείτε την λύση του. 
 
 

2.2 Τα πιο συνήθη προβλήματα στους υπολογιστές και ενδεδειγμένες λύσεις 
 

Απλές λύσεις σε συνήθη προβλήματα 
 

Τις περισσότερες φορές, τα προβλήματα μπορούν να λυθούν αξιοποιώντας απλές τεχνικές 
αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως είναι η επανεκκίνηση του προγράμματος ή της εφαρμογής. Είναι 
σημαντικό να δοκιμάσετε απλές λύσεις πρώτα, πριν δοκιμάσετε δυσκολότερες. Εάν ακόμα δεν 
μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, δοκιμάστε άλλες λύσεις ή ζητήστε βοήθεια. 

 
Πρόβλημα: Το πλήκτρο έναρξης δεν ξεκινάει τον υπολογιστή. 

 

 
Εικόνα 72: Το πλήκτρο έναρξης δεν ξεκινάει τον υπολογιστή 

 
Προτεινόμενες λύσεις: 

a. Αν ο υπολογιστής σας δεν ξεκινάει , ελέγξτε αρχικά αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά 
συνδεδεμένο, στο πίσω μέρος της κεντρικής μονάδας και η άλλη του άκρη είναι 
συνδεδεμένη στην πρίζα.  

b. Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα σας λειτουργεί. Για να το ελέγξετε θα μπορούσατε να δοκιμάσετε 
κάτι άλλο, όπως να φορτίσετε το κινητό σας. 

c. Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, μπορεί η μπαταρία του να έχει τελειώσει. 
Συνδέσετε την τροφοδοσία του και δοκιμάστε ξανά. 

 
Πρόβλημα: Το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο δεν λειτουργούν. 

 

 
Εικόνα 73: Το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο δεν λειτουργούν 

 
Προτεινόμενες λύσεις: 

a. Αν χρησιμοποιείτε ενσύρματο ποντίκι ή πληκτρολόγιο, σιγουρευτείτε ότι είναι σωστά 
συνδεδεμένα με τον υπολογιστή σας.  

b. Εάν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείτε είναι ασύρματο, σιγουρευτείτε ότι 
είναι ανοιχτό και έχει μπαταρία.  

c. Επίσης θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή σας είναι σωστά εγκατεστημένη. 
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Πρόβλημα: Η οθόνη είναι κενή. 

 

 
Εικόνα 74: Κενή οθόνη  

 
Προτεινόμενες λύσεις: 

a. Εάν η οθόνη σας είναι κενή, ενώ ο υπολογιστής σας είναι ανοιχτός, ίσως είναι σε κατάσταση 
αδράνειας. Κάντε κλικ με το ποντίκι ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να 
επανέλθει.  

b. Ακόμη, ελέγξτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής σας είναι κατάλληλα συνδεδεμένοι και 
ενεργοποιημένοι.  

 
Πρόβλημα: Δεν αναπαράγεται ήχος. 

 

 
Εικόνα 75: Δεν αναπαράγεται ήχος 

 
Προτεινόμενες λύσεις: 

a. Ελέγξτε την ένταση του ήχου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ήχου, στην κάτω δεξιά γωνία και 
σιγουρευτείτε ότι ο ήχος είναι ανοιχτός και η ένταση είναι υψηλά.  

b. Ακόμη, μην ξεχάσετε να ελέγξετε τα καλώδια, για να σιγουρευτείτε ότι είναι συνδεδεμένα 
σωστά και τα ηχεία είναι ανοιχτά.  

c. Συνδέστε τα ακουστικά σας, για να ελέγξετε αν μπορείτε να ακούσετε μέσω αυτών. 
 

Πρόβλημα: Κάποια εφαρμογή είναι αργή. 
 

 
Εικόνα 76: Κάποια εφαρμογή είναι αργή  

 
Προτεινόμενες λύσεις: 

a. Πρώτα δοκιμάστε να κλείσετε και να ξανανοίξετε την εφαρμογή.  
b. Ακόμη, μπορείτε να δοκιμάσετε να ενημερώσετε την εφαρμογή, κάνοντας κλικ στο μενού 

βοήθειας και επιλέγοντας το Έλεγχος για ενημερώσεις. 
 

Πρόβλημα: Κάποια εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται.  
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Εικόνα 77: Κάποια εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται (διαχειριστής εργασιών) 

 
Προτεινόμενη λύση: 

Κάποιες φορές, κάποια εφαρμογή ενδέχεται να «κολλήσει» ή να «παγώσει». Αν συμβεί αυτό, δε 
θα μπορείτε να κλείσετε την εφαρμογή, αλλά ούτε και να πατήσετε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο 
της εφαρμογής. 
Για να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να κλείσετε βίαια την εφαρμογή. 
Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Ctrl + Alt + Delete, για να ανοίξετε το διαχειριστή εργασιών. 
Εκεί, μπορείτε να επιλέξετε την προβληματική εφαρμογή και να κάνετε κλικ στο Τέλος 
εργασιών, για να την κλείσετε. 

 
Πρόβλημα: Όλα τα προγράμματα και οι εφαρμογές δουλεύουν αργά. 

 

 
Εικόνα 78: Όλα τα προγράμματα και οι εφαρμογές δουλεύουν αργά 

 
Προτεινόμενες λύσεις: 

a. Αρχικά, μπορείτε να ελέγξετε τον υπολογιστή σας κάνοντας έναν έλεγχο για ιούς. Υπάρχει η 
πιθανότητα κάποια κακόβουλη εφαρμογή να δουλεύει στο παρασκήνιο και για αυτόν τον 
λόγο το σύστημα σας να είναι αργό.  

b. Μπορεί ο σκληρός σας δίσκος να είναι σχεδόν γεμάτος. Εάν ισχύει αυτό, καλό θα ήταν να 
διαγράψετε άχρηστα αρχεία ή προγράμματα. 

 
Πρόβλημα: Ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται. 
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Εικόνα 79: Ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται (πλήκτρο εκκίνησης) 
 

Προτεινόμενες λύσεις: 
Κάποιες φορές ο υπολογιστής ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται καθόλου, να «παγώσει». Εάν 
συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα μπορείτε να επιλέξετε τίποτα στην οθόνη, δεν θα ανοίγουν ούτε θα 
κλείνουν εφαρμογές, αλλά και δεν θα μπορείτε να κλείσετε με τον συνήθη τρόπο τον 
υπολογιστή σας. 

a. Για να κλείσετε τον υπολογιστή, πιέστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το 
κουμπί εκκίνησης. Το κουμπί εκκίνησης, είναι ένα μεγάλο κουμπί που συνήθως βρίσκεται 
στο μπροστινό μέρος της κεντρικής μονάδας.  

b. Εάν και τότε ο υπολογιστής δεν κλείσει, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. 
c. Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, δοκιμάστε να αφαιρέσετε πρώτα την μπαταρία.  

 
 

Παρατήρηση: Η λύση του να αποσυνδέσουμε τον υπολογιστή από το ρεύμα, θα πρέπει να 
αποφεύγεται και να χρησιμοποιείται μόνο ως τελευταία λύση, όταν όλες οι άλλες λύσεις που 
έχουμε δοκιμάσει απέτυχαν. 
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