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Τι είναι το tablet (ταμπλέτα υπολογιστής);
Οι υπολογιστές έρχονται σε πολλά σχήματα και μεγέθη. Εδώ, θα μιλήσουμε για τον 
υπολογιστή tablet.

Ένα νέο είδος υπολογιστή που είναι ακόμα πιο ελαφρύς και πιο βολικός απ’ έναν φορητό 
υπολογιστή, το tablet είναι μια συσκευή που σας επιτρέπει να σερφάρετε στο διαδίκτυο, 
να κάνετε ψώνια στο διαδίκτυο, να γράφετε ηλεκτρονικές επιστολές, να παίζετε 
παιχνίδια, να διαβάσετε βιβλία και άλλα πολλά. Πολλά απ’ αυτά που μπορείτε να κάνετε 
σ’ έναν φορητό υπολογιστή, μπορείτε επίσης να τα κάνετε σ’ ένα tablet.

Το tablet έχει περίπου το μέγεθος ενός βιβλίου και ελέγχετε τα περισσότερα πράγματα 
στο tablet πατώντας στην οθόνη που είναι ευαίσθητη στην αφή. Όταν θέλετε να κάνετε 
κάτι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε την οθόνη. 

Μέρη ενός tablet
Τα κύρια μέρη ενός tablet είναι:

• Η οθόνη αφής. Αυτή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της 
πρόσοψης του tablet. Η οθόνη αφής δείχνει τι συμβαίνει στο 
tablet και σας επιτρέπει να τον ελέγχετε με τα δάκτυλά σας. 

• Το κουμπί της Αρχικής σελίδας (Home button). Αυτό 
συνήθως βρίσκεται ακριβώς κάτω από την οθόνη. Αν το 
πατήσετε θα επιστρέψετε στην κύρια οθόνη του tablet ή στην 
οθόνη έναρξης. Σε ορισμένα tablets, το κουμπί της Αρχικής 
σελίδας βρίσκεται πάνω στην ίδια την οθόνη.

• Οι κάμερες. Υπάρχει μια μικροσκοπική κάμερα ακριβώς 
πάνω από την οθόνη. Αυτή χρησιμοποιείται για συνομιλία 
μέσω βίντεο. Μια δεύτερη κάμερα στο πίσω μέρος του tablet 
χρησιμοποιείται για να βγάζετε φωτογραφίες.

• Οι θύρες (εισδοχές) και τα κουμπιά ήχου και ρεύματος.  
Αυτά βρίσκονται γύρω από τις πλευρές του tablet.

Πώς να ξεκινήσετε και να κλείσετε το tablet
Για να ενεργοποιήσετε το tablet, πρέπει να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας, που 
βρίσκεται στο πλάι του tablet. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να κλείσετε  
το tablet.

Η οθόνη αφής σάς 
επιτρέπει να ελέγχετε το 
tablet με τα δάχτυλά σας
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Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η οθόνη κλείνει εάν το tablet δεν χρησιμοποιείται για 
λίγη ώρα. Αυτό γίνεται για την εξοικονόμηση ρεύματος της μπαταρίας. Μπορείτε να 
‘ξυπνήσετε’ ξανά την οθόνη πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας.

Πώς να φορτίσετε το tablet
Όπως και ο φορητός υπολογιστής, το tablet έχει μέσα μια μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το tablet όταν δεν είναι συνδεδεμένο με την κεντρική 
παροχή ρεύματος. Μπορείτε να έχετε το tablet μαζί σας και να το χρησιμοποιήσετε για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μπαταρία. 

Υπάρχει ένα σύμβολο μπαταρίας κοντά στο πάνω μέρος της  
οθόνης. Όταν είναι σχεδόν άδεια, θα χρειαστεί να φορτίσετε το 
tablet. Μπορείτε να το φορτίσετε συνδέοντάς το σε μια πρίζα 
του τοίχου ή συνδέοντας το σε επιτραπέζιο υπολογιστή με το 
παρεχόμενο καλώδιο.

Χρήση της οθόνης αφής
Ο κύριος τρόπος για να ελέγχετε το tablet είναι η οθόνη αφής. Το ελέγχετε πατώντας 
ή σαρώνοντας (σέρνοντας) το δάχτυλο πάνω στην οθόνη. Οι κύριοι έλεγχοι που θα 
χρησιμοποιήσετε είναι:

• Το πάτημα. Πατώντας την οθόνη με οποιοδήποτε δάχτυλο μπορείτε να ανοίξετε μια 
εφαρμογή, μια φωτογραφία ή ιστοσελίδα. Για να ξεκινήσετε μια εφαρμογή, πατήστε 
στο εικονίδιο της εφαρμογής.

• Η σάρωση. Αυτή χρησιμοποιείται για να γυρίσετε τις σελίδες. Απλά σαρώστε με το 
δάχτυλό σας στην οθόνη σαν να γυρίζετε τη σελίδα ενός βιβλίου.

• Το κύλισμα. Για να κυλήσετε μια σελίδα, βάλτε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ 
το πάνω-κάτω για να σύρετε τη σελίδα.

• Το πληκτρολόγιο οθόνης. Κάθε φορά που θέλετε να πληκτρολογήσετε κάτι, θα 
εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη. Πατήστε το για να πληκτρολογήσετε 
γράμματα και αριθμούς.

• Το κουμπί της Αρχικής σελίδας (Home button). Πατώντας το οποιαδήποτε στιγμή θα 
επιστρέψετε στην οθόνη έναρξης του tablet ή στην κύρια οθόνη.

Τώρα είστε έτοιμοι να αγγίξετε την οθόνη
Και αυτό καλύπτει τα βασικά πράγματα του tablet σας. Τώρα θα πρέπει να είστε έτοιμοι 
να δοκιμάσετε μόνοι σας το tablet!

Αυτό το σύμβολο της 
μπαταρίας δείχνει πόσο 

ρεύμα έχει ακόμη η 
μπαταρία σας


