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Τι είναι ο επιτραπέζιος 
υπολογιστής;
Οι υπολογιστές έρχονται σε πολλά σχήματα και μεγέθη. Εδώ, θα εξετάσουμε τον 
επιτραπέζιο υπολογιστή.

Ένας απ’ τους συνηθέστερους τύπους υπολογιστών είναι ο επιτραπέζιος 
υπολογιστής, γνωστός επίσης και ως προσωπικός υπολογιστής ή «PC». Μερικά από 
τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τους επιτραπέζιους 
υπολογιστές είναι: 

• Χρειάζονται ρεύμα από τον τοίχο για να λειτουργήσουν.
• Συνήθως είναι πολύ βαριοί για να τους μετακινήσετε, γι’ αυτό έχουν σχεδιαστεί να 

κάθονται σ’ ένα μέρος (όπως σε γραφείο).
• Ελέγχονται με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.
• Εκτελούν προγράμματα, που επίσης λέγονται εφαρμογές. Αυτά τα προγράμματα 

κατευθύνουν τον επιτραπέζιο υπολογιστή να εκτελέσει ορισμένες λειτουργίες 
όπως περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μέρη ενός επιτραπέζιου υπολογιστή 
Ο επιτραπέζιος υπολογιστής αποτελείται από 
πολλά κομμάτια. Τα κυριότερα είναι:

• Η θήκη του υπολογιστή, η οποία περιέχει τον 
«εγκέφαλο» του επιτραπέζιου υπολογιστή. 
Όλα τα άλλα μέρη του επιτραπέζιου 
υπολογιστή συνδέονται με την θήκη.

• Η οθόνη, που σας επιτρέπει να βλέπετε 
τι συμβαίνει στον υπολογιστή. Μερικοί 
επιτραπέζιοι υπολογιστές συνδυάζουν την 
οθόνη με την θήκη ή το κουτί του υπολογιστή.

• Το πληκτρολόγιο που σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε κείμενα, αριθμούς και 
σύμβολα στον υπολογιστή.

• Το ποντίκι, που σας επιτρέπει να δείχνετε και να μετακινείτε αντικείμενα που 
βλέπετε στην οθόνη.

Ο επιτραπέζιος υπολογιστής  
αποτελείται από πολλά κομμάτια
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Πώς να ανοίγετε και να κλείνετε τον επιτραπέζιο 
υπολογιστή
Για να ανοίξετε ή να κλείσετε τον επιτραπέζιο υπολογιστή, 
πρέπει να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας. Βρείτε το κουμπί 
με ένα σύμβολο που μοιάζει με κύκλο με μια γραμμή στη 
μέση. Μην ανησυχείτε αν πάρει λιγάκι για να ξεκινήσει. Αυτό 
είναι φυσιολογικό.

Χρήση του πληκτρολογίου 
Οι επιτραπέζιοι και οι φορητοί υπολογιστές και μερικά 
tablets χρησιμοποιούν πληκτρολόγιο για να πληκτρολογείτε 
το κείμενο. Απλά να θυμάστε ότι… 

• Τα περισσότερα πληκτρολόγια χρησιμοποιούν την ίδια διάταξη για τα γράμματα. 
Ονομάζεται QWERTY, από έξι γράμματα του πληκτρολογίου.

• Πατήστε ένα γράμμα για να το πληκτρολογήσετε.
• Χρησιμοποιήστε το Space bar (πλήκτρο 

κενού) για να αφήσετε κενά μεταξύ των 
λέξεων.

• Πατήστε το Caps Lock (Κλείδωμα 
Κεφαλαίων) για να πληκτρολογήσετε 
κεφαλαία γράμματα. Πιέστε το ξανά για να 
επιστρέψετε στα μικρά γράμματα.

• Μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο 
το πλήκτρο Shift (Μετακίνηση) ενώ πληκτρολογείτε ένα γράμμα για να το κάνετε 
κεφαλαίο.

• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift για να πληκτρολογήσετε το δεύτερο σύμβολο 
που σημειώνεται σε ορισμένα πλήκτρα, όπως * και ?.

• Πατήστε Enter (Είσοδος) για να τελειώσετε μια γραμμή και να αρχίσετε καινούργια 
γραμμή.

• Πατήστε το πλήκτρο Backspace (Πίσω) για να διαγράψετε το τελευταίο γράμμα που 
πληκτρολογήσατε.

Αυτό είναι το διεθνές σήμα 
διακόπτη για το ρεύμα

Χρησιμοποιούμε πληκτρολόγιο στους 
επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές και 

σε μερικά tablets
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Χρήση του ποντικιού 
Το ποντίκι είναι αυτό που λέγεται συσκευή κατάδειξης. Το 
χρησιμοποιείτε για να δείχνετε πράγματα που βλέπετε στην 
οθόνη. Στην οθόνη εμφανίζεται ως βελάκι, που λέγεται 
δρομέας. Διαβάστε παρακάτω μερικές συμβουλές για τη 
χρήση ενός ποντικιού.

• Απλά σύρετε το ποντίκι προς την κατεύθυνση που θέλετε 
να ακολουθήσει το βελάκι.

• Κάντε κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιού για να 
ενεργοποιήσετε το αντικείμενο που δείχνετε. 

• Κάντε κλικ στο δεξί κουμπί του ποντικιού για να δείτε τις 
επιλογές που σχετίζονται με το αντικείμενο που δείχνετε.

• Χρησιμοποιήστε τον τροχό στη μέση για να κυλήσετε ένα 
έγγραφο πάνω-κάτω.

• Κάντε διπλό κλικ στο αριστερό κουμπί του ποντικιού για να ξεκινήσετε ένα 
πρόγραμμα.

Δεν είναι και τόσο δύσκολο, έτσι δεν είναι; Και αφού μάθετε καλά τα βασικά 
πράγματα του ποντικιού και του πληκτρολογίου, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το 
θαυμάσιο ταξίδι με τον υπολογιστή σας!

Αυτό είναι ένα ποντίκι 


