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Τι είναι ο φορητός υπολογιστής ή 
λαπτόπ;
Οι υπολογιστές έρχονται σε πολλά σχήματα και μεγέθη. Εδώ, θα μιλήσουμε για 
τον φορητό υπολογιστή.

Ο φορητός υπολογιστής κάνει όλα τα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας επιτραπέζιος 
υπολογιστής. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο, 
να γράψετε γράμματα ή να παίξετε παιχνίδια, να παίξετε μουσική ή ταινίες και άλλα 
πολλά. Αλλά σε αντίθεση με τον επιτραπέζιο υπολογιστή, ένας φορητός υπολογιστής 
είναι μικρός, ελαφρύς και έχει μέσα μια μπαταρία, ώστε να μπορείτε να τον μεταφέρετε 
και να τον χρησιμοποιήσετε σχεδόν οπουδήποτε.  

Μέρη του κινητού υπολογιστή
Ο φορητός υπολογιστής έχει πολλά από τα ίδια μέρη με έναν 
επιτραπέζιο υπολογιστή, αλλά τα συνδυάζει όλα σε μία θήκη. 
Τα κύρια μέρη περιλαμβάνουν:

• Η οθόνη - Η οθόνη δείχνει τι συμβαίνει στον υπολογιστή 
και είναι ενσωματωμένη στο καπάκι του φορητού 
υπολογιστή.

• Το πληκτρολόγιο - όπως ακριβώς και σε έναν επιτραπέζιο  
υπολογιστή, το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται για να  
πληκτρολογείτε αριθμούς και γράμματα.

• Το touchpad (χειριστήριο αφής) – Σε αντίθεση με τον επιτραπέζιο, ο φορητός 
υπολογιστής δεν έχει ποντίκι. Αντί αυτού έρχεται με touchpad, το οποίο κάνει την 
ίδια δουλειά με το ποντίκι.

• Η web κάμερα - Χρησιμοποιείται για βιντεοσυνομιλίες. 
• Τα ηχεία - Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ήχου.

Πώς να ανοίγετε και να κλείνετε τον φορητό υπολογιστή 
Ακριβώς όπως και ο επιτραπέζιος υπολογιστής, ο φορητός υπολογιστής έχει ένα 
κουμπί λειτουργίας για να τον ανοίγετε και να τον κλείνετε. Συνήθως βρίσκεται 
ακριβώς πάνω από το πληκτρολόγιο και γενικά θα έχει το σύμβολο του κουμπιού 
τροφοδοσίας ρεύματος.

Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η οθόνη απενεργοποιείται ή ‘πηγαίνει για ύπνο’ 
όταν κλείνετε το καπάκι του φορητού υπολογιστή. Αυτό δεν κλείνει τον φορητό 
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υπολογιστή, αλλά βοηθάει στην εξοικονόμηση ρεύματος της 
μπαταρίας. Όταν ανοίξετε το καπάκι, η οθόνη θα ‘ξυπνήσει’ 
και θα επαναλειτουργήσει αυτόματα.

Χρήση του touchpad (χειριστήριο αφής)
Το touchpad στον φορητό υπολογιστή κάνει την ίδια 
δουλειά που κάνει το ποντίκι στον επιτραπέζιο υπολογιστή. 
Μετακινεί τον δρομέα, που επίσης είναι γνωστός και ως 
δείκτης του ποντικιού.

• Για να μετακινήσετε τον δείκτη, απλά σύρετε το δάχτυλό  
σας πάνω στο touchpad προς την κατεύθυνση που θέλετε να πάει.

• Μερικά touchpad έχουν κουμπιά πάνω ή κάτω από αυτά. Αυτά είναι ίδια με τα 
αριστερά και τα δεξιά κουμπιά του ποντικιού.

• Αν το touchpad δεν έχει κουμπί, μπορείτε απλά να πατήσετε στο touchpad. Αυτό 
είναι το ίδιο με το δεξί κλικ. Μπορείτε ακόμη να πατήσετε δύο φορές, που είναι 
όπως το διπλό κλικ.

• Μπορείτε να μετακινήσετε μια σελίδα χρησιμοποιώντας την ειδική ‘ζώνη κύλισης’ 
στο πλάι του touchpad, ή μπορείτε να μετακινήσετε το δείκτη στη γραμμή κύλισης 
της σελίδας, μετά πιέστε και κρατήστε πατημένο 
το touchpad μ’ ένα δάχτυλο, ενώ μετακινείτε το 
δάχτυλό σας πάνω ή κάτω στο touchpad.

Πώς να φορτώσετε τον φορητό 
υπολογιστή
Οι φορητοί υπολογιστές λειτουργούν με μπαταρίες, πράγμα που σημαίνει ότι 
μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε μακριά από την κύρια παροχή ρεύματος. Αλλά 
κάπου-κάπου θα πρέπει να επαναφορτίζετε την μπαταρία. Βρείτε τον δείκτη της 
μπαταρίας στο επάνω αριστερό ή στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης (μοιάζει με 
μπαταρία). Εάν είναι σχεδόν άδεια, θα πρέπει να συνδέσετε τον φορητό υπολογιστή 
με την κύρια παροχή ρεύματος για να τον επαναφορτίσετε.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε
Ο φορητός υπολογιστής είναι σαν ένας επιτραπέζιος υπολογιστής, απλά είναι 
συμπιεσμένος σ’ ένα μικρότερο πακέτο. Μόλις μάθετε τα βασικά πράγματα για το 
touchpad και την φόρτιση, δεν θα πρέπει να έχετε κανένα σοβαρό πρόβλημα να 
χρησιμοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή.
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