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Χρήση του ποντικιού
Ας χρησιμοποιήσουμε το ποντίκι για να ελέγξουμε τον υπολογιστή και ό, τι 
συμβαίνει στην οθόνη του.

Βασικά πράγματα για το ποντίκι
Διαβάστε παρακάτω μερικές χρήσιμες συμβουλές για το ποντίκι.
• Τα περισσότερα ποντίκια έχουν αριστερό και δεξί κουμπί με ένα 

τροχό κύλισης μεταξύ τους.
• Πατάτε το αριστερό κουμπί για να επιλέξετε πράγματα.
• Μερικά ποντίκια παλαιού τύπου έχουν μια μπάλα στο κάτω μέρος 

και χρειάζονται ένα πατάκι ποντικιού για να τα χρησιμοποιήσετε 
σωστά.

• Οι νεότεροι τύποι ποντικών χρησιμοποιούν αντί αυτού ένα κόκκινο 
φως. Συνήθως δεν χρειάζονται πατάκι ποντικιού.

• Μερικά ποντίκια είναι ασύρματα, επομένως δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένα στον 
υπολογιστή.

Να κρατάτε το ποντίκι με ασφάλεια ώστε να μην ζορίζετε τον καρπό, το χέρι ή τον 
ώμο σας.
• Βάλτε το ποντίκι εκεί που μπορείτε να το φτάσετε χωρίς να τεντωθείτε, με το χέρι σας 

στο πλάι και λυγισμένο στον αγκώνα.
• Να ακουμπάτε τον καρπό σας στο τραπέζι ή στο πατάκι του ποντικιού.
• Βάλτε την παλάμη του χεριού σας στο πίσω μέρος του ποντικιού.
• Κρατήστε το ελαφρά ανάμεσα στον αντίχειρα και στα δύο τελευταία δάχτυλα.
• Ακουμπήστε το δείκτη σας ελαφρά στο αριστερό κουμπί και το μεσαίο δάχτυλό σας 

ελαφρά στο δεξί κουμπί.
• Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος για να βεβαιωθείτε ότι ο καρπός σας είναι 

ίσιος.

Μετακινείτε το ποντίκι για να μετακινήσετε έναν 
δρομέα στην οθόνη. Αλλάζει σχήμα για διαφορετικές 
λειτουργίες.
• Το κανονικό του σχήμα είναι η μύτη ενός βέλους.
• Μετατρέπεται σε χέρι με ένα δάχτυλο σηκωμένο όταν 

ο δρομέας βρίσκεται πάνω από έναν σύνδεσμο σε μια 
ιστοσελίδα.
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• Μετατρέπεται σε μια δέσμη Ι, σαν ένα πολύ λεπτό κεφάλαιο γιώτα «Ι», όταν είναι πάνω 

από ένα μέρος όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε.
Μπορείτε να επιλέξετε πράγματα στην οθόνη του υπολογιστή κάνοντας κλικ πάνω 
τους με το κουμπί του ποντικιού.
• Δείξτε κάτι με το δρομέα και πατήστε το αριστερό κουμπί.
• Αυτό το αντικείμενο θα αλλάξει χρώμα και θα φαίνεται διαφορετικά. Αυτό λέγεται 

επισήμανση.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ σε κάτι άλλο. Θα επισημανθεί 

επίσης. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επιλέξετε 
αρκετά πράγματα.

Χρησιμοποιώντας το ποντίκι: τι 
κάνει το «κλικ» 
Ένα κλικ επιλέγει ένα αντικείμενο. 
Χρησιμοποιήστε το αριστερό κουμπί του 
ποντικιού για να επιλέξετε αντικείμενα σε 
έντυπα.
• Οι έρευνες και τα έντυπα χρησιμοποιούν «ραδιοφωνικά κουμπιά» και 

«τετραγωνάκια ελέγχου».
• Κάντε κλικ στο τετραγωνάκι ή στο κουμπί για να το επιλέξετε.
• Αυτό θα το συμπληρώσει με μια κουκίδα ή ένα τικ (√).

Χρησιμοποιήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού για να κάνετε διπλό 
κλικ σε κάτι για να το ανοίξετε.
• Βάλτε το δρομέα πάνω στο αντικείμενο και πατήστε το αριστερό κουμπί δύο 

φορές, γρήγορα.
• Το αντικείμενο θα ανοίξει.

Το δεξί κουμπί του ποντικιού είναι διαφορετικό.
• Βάλτε το δρομέα πάνω σε κάτι και πατήστε το δεξί κουμπί.
• Συνήθως, θα εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη δίπλα από το δρομέα.
• Αυτό που δείχνει εξαρτάται σε τι πράγμα κάνατε το κλικ.

Right clickLeft click

Λειτουργίες «Αριστερού 
Κλικ» και «Δεξιού Κλικ»
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Χρησιμοποιώντας το ποντίκι: κύλιση
Μεταξύ των δύο κουμπιών του ποντικιού υπάρχει ένα κύλινδρος κύλισης. Η κύλιση είναι 
όταν ολόκληρο το έγγραφο μετακινείται πάνω και κάτω στην οθόνη, ώστε να μπορείτε 
να δείτε τα διαφορετικά μέρη του.

• Βάλτε το δρομέα σε μια ιστοσελίδα ή έγγραφο που είναι μεγαλύτερο από το μήκος μιας 
οθόνης.

• Περιστρέψτε τον τροχό κύλισης προς τα πάνω για να μετακινήσετε τη σελίδα προς τα 
πάνω.

• Περιστρέψτε τον τροχό κύλισης στην αντίθετη κατεύθυνση για να μετακινήσετε τη 
σελίδα προς τα κάτω.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή 
κύλισης στη δεξιά πλευρά της σελίδας.

• Κάντε κλικ στο κουμπί πάνω στο βέλος 
στο πάνω ή κάτω μέρος της σελίδας για να 
μετακινήσετε αργά.

• Κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού 
στο παραλληλόγραμμο μέσα στη Γραμμή 
Κύλισης για να μετακινήσετε τη σελίδα πάνω 
και κάτω πιο γρήγορα. Αυτό είναι χρήσιμο για 
μεγάλα έγγραφα.

Ο φορητός υπολογιστής συνήθως έχει ένα  
touchpad (χειριστήριο αφής) αντί για ποντίκι.

• Βάλτε δύο δάχτυλα μαζί στο χειριστήριο αφής και σύρετε τα δάχτυλα πάνω-κάτω.
• Το έγγραφο θα μετακινηθεί με τον ίδιο τρόπο που κυλούν τα δάχτυλά σας.

Αυτό είναι 
χειριστήριο αφής


