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Χρήση ενός υπολογιστή
Διαβάστε παρακάτω μερικές συμβουλές για να σας βοηθήσουν να αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή.

Μέρη ενός υπολογιστή ή φορητού
υπολογιστή (λαπτόπ)
Επιτραπέζιος
υπολογιστής

Επιτραπέζιος υπολογιστής.
• Το πληκτρολόγιο σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε
πληροφορίες στην οθόνη.

• Κάνοντας ‘κλικ’ με το ποντίκι, μπορείτε να επιλέξετε αντικείμενα στην οθόνη.
• Η οθόνη ή το μόνιτορ σάς επιτρέπει να βλέπετε τι συμβαίνει.
• Ο ήχος βγαίνει από τα ηχεία. Μερικές φορές αυτά είναι
ενσωματωμένα, μερικές φορές είναι ξεχωριστά.
• Η θήκη του υπολογιστή είναι το μέρος που αποθηκεύεται ο
«εγκέφαλος» του υπολογιστή.
Φορητός
υπολογιστής

Φορητός υπολογιστής.
• Το touchpad ή trackpad (χειριστήριο αφής), είναι παρόμοιο

με το ποντίκι στον επιτραπέζιο υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε το touchpad για να
περιηγηθείτε στην οθόνη και να επιλέξετε αντικείμενα στην οθόνη.
• Τα ηχεία είναι ενσωματωμένα μέσα στον φορητό υπολογιστή.

Πώς να ανοίγετε και να κλείνετε τους υπολογιστές
Επιτραπέζιος υπολογιστής.
• Ίσως χρειαστεί να ανοίξετε τόσο την οθόνη (ή μόνιτορ) όσο και την θήκη του
υπολογιστή.
• Βρείτε το κουμπί λειτουργίας στη θήκη. Μετά βρείτε το κουμπί λειτουργίας στην οθόνη.
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Χρήση ενός υπολογιστή
Φορητός υπολογιστής.
• Σ’ έναν φορητό υπολογιστή υπάρχει μόνο ένα κουμπί
λειτουργίας. Συνήθως βρίσκεται στο πάνω μέρος του
πληκτρολογίου.
Χρειάζεται χρόνος για να ξεκινήσει ένας υπολογιστής,

Κουμπί λειτουργίας

γι’ αυτό θα χρειαστεί να περιμένετε ένα-δυο λεπτά. Πριν
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, ίσως χρειαστεί να
πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας πρόσβασης. Όταν τελειώσετε τη χρήση του
υπολογιστή σας, μη ξεχάσετε να τον κλείσετε σωστά – αυτό σημαίνει να μην
πατήσετε το κουμπί λειτουργίας, αλλά να κάνετε κλικ στην εντολή shut down
(τερματισμός) στην οθόνη.

Αλλαγή ρυθμίσεων σ’ έναν
υπολογιστή
Φωτεινότητα και αντίθεση (κοντράστ)
Σ’ έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, τα κουμπιά για τη
φωτεινότητα και την αντίθεση συνήθως βρίσκονται
στην οθόνη.

-

Τα κουμπιά για τη φωτεινότητα
και την αντίθεση συνήθως
βρίσκονται στην οθόνη

Ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς και ανάλυση
οθόνης.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Windows στην επιφάνεια
εργασίας σας.
2. Μετά κάντε κλικ στο Settings (Ρυθμίσεις).
3. Τώρα κάντε κλικ στο System (Σύστημα) και μετά στο Display (Εμφάνιση).
4. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς, κάντε κλικ στο Custom
Scaling (Προσωπική προσαρμογή μεγέθους).
5. Για να αλλάξετε την ανάλυση εικόνας, κάντε κλικ στο Resolution (Ανάλυση
εικόνας).
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Χρήση ενός υπολογιστή
Χρήση προγραμμάτων και διαχείριση αρχείων
Οι φωτογραφίες, τα γράμματα, η μουσική και άλλα πολλά στον υπολογιστή σας
λέγονται αρχεία.
Είναι καλύτερα να αποθηκεύετε τα αρχεία σας σε φακέλους ώστε να τα
βρίσκετε εύκολα.
Πώς να δημιουργήσετε έναν φάκελο.
1. Κάντε κλικ στο κουμπί Windows στην επιφάνεια εργασίας σας.
2. Μετά, κάντε κλικ στην επιλογή Documents (Έγγραφα) και New Folder
(Νέος φάκελος).
3. Μπορείτε να δώσετε όποιο όνομα θέλετε σ’ έναν φάκελο, για
παράδειγμα «φωτογραφίες διακοπών», κάνοντας κλικ στο πλαίσιο και
πληκτρολογήστε το όνομα.

Ασφάλεια υπολογιστή
Τέλος, είναι σημαντικό να είστε ασφαλείς όταν
χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας.
• Να καθόσαστε σε άνετη καρέκλα.
• Να έχετε το πληκτρολόγιο και την οθόνη σας ακριβώς
μπροστά σας έτσι ώστε να μην στρίβετε το σώμα σας.
• Να έχετε τα καλώδια τακτοποιημένα έτσι ώστε να μην
παραπατήσετε πάνω σ’ αυτά.
• Και να βάζετε τα ροφήματα μακριά απ’ τον υπολογιστή. Αν
χυθεί κάτι μπορεί να είναι επικίνδυνο.
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Βεβαιωθείτε ότι
είστε άνετοι σε ένα
τακτοποιημένο χώρο
εργασίας

