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Τι είναι το smartphone (έξυπνο
τηλέφωνο);
Οι υπολογιστές έρχονται σε πολλά σχήματα και μεγέθη. Εδώ, θα μιλήσουμε για το
smartphone - έναν υπολογιστή που κάνει και λαβαίνει τηλεφωνικές κλήσεις.
Το σύγχρονο smartphone είναι ένας υπολογιστής που μπορείτε να μεταφέρετε παντού
στην τσέπη σας. Κάνει κάτι περισσότερο από απλές τηλεφωνικές κλήσεις (παρόλο που
πάλι μπορεί να κάνει κλήσεις), μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για περιήγηση στο
διαδίκτυο, να παίξετε παιχνίδια, να συνομιλήσετε με
άλλους μέσω βίντεο, να παίξετε μουσική, να πληρώσετε
λογαριασμούς και άλλα πολλά.

Μέρη ενός smartphone
Το smartphone έχει πολλά από τα ίδια χαρακτηριστικά
στοιχεία ενός tablet.
Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός smartphone είναι:
• Η οθόνη αφής. Η οθόνη καταλαμβάνει το μεγαλύτερο
Αυτό είναι ένα smartphone
μέρος του μπροστινού μέρους του τηλεφώνου. Η
οθόνη αφής σάς δείχνει τι συμβαίνει στο τηλέφωνο
καθώς επίσης σας επιτρέπει να ελέγχετε το τηλέφωνο. Μπορείτε να διαβάσετε το
φυλλάδιο συμβουλών για τα tablets για τις κύριες κινήσεις των δαχτύλων που
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της οθόνης αφής.
• Το κουμπί της Αρχικής σελίδας (Home button). Αυτό συνήθως βρίσκεται ακριβώς
κάτω από την οθόνη – αν το πατήσετε σας πηγαίνει πίσω στην κεντρική σελίδα του
τηλεφώνου.
• Οι κάμερες. Υπάρχει μια μικροσκοπική κάμερα ακριβώς πάνω από την οθόνη – αυτή
χρησιμοποιείται για συνομιλία μέσω βίντεο και λήψη φωτογραφιών του εαυτού σας
(‘selfies’). Μια δεύτερη κάμερα στο πίσω μέρος του τηλεφώνου χρησιμοποιείται για
άλλες φωτογραφίες.
• Τα κουμπιά έντασης ήχου και ενεργοποίησης. Αυτά βρίσκονται γύρω από τις πλευρές
του τηλεφώνου.

Τηλεφωνικές κλήσεις
Για να χρησιμοποιήσετε το smartphone, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία κινητής
τηλεφωνίας. Αυτή η υπηρεσία χρεώνεται με μηνιαία χρέωση, και συνοδεύεται με έναν
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Τι είναι το smartphone
(έξυπνο τηλέφωνο);
περιορισμένο αριθμό τηλεφωνημάτων και μια περιορισμένη
ποσότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Πώς να κάνετε μια κλήση
Για να κάνετε μια κλήση με το smartphone, πατήστε το εικονίδιο του
Τηλεφώνου στην οθόνη. Μετά μπορείτε να κάνετε μια κλήση είτε:
• Πληκτρολογώντας τον αριθμό στο πληκτρολόγιο της οθόνης
• Επιλέγοντας κάποιον από την λίστα των επαφών σας.

Πώς να φορτίσετε το smartphone
Όπως τα tablets και οι φορητοί υπολογιστές, τα smartphone
λειτουργούν με μπαταρίες. Μπορείτε να δείτε πόσο ρεύμα έχει
μείνει στην μπαταρία κοιτάζοντας πόσο γεμάτο είναι το σύμβολο
της μπαταρίας στο πάνω μέρος της οθόνης. Μοιάζει με μπαταρία.
Εάν είναι σχεδόν άδεια, μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνο συνδέοντάς
το σε πρίζα στον τοίχο ή σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή.

Πατήστε το
εικονίδιο
Τηλεφώνου
στην οθόνη

Σύγκριση των συσκευών
Τώρα που έχουμε δει τον επιτραπέζιο και τον φορητό υπολογιστή, το tablet και το
smartphone, πώς συγκρίνονται όλα αυτά;
• Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές είναι μεγάλοι υπολογιστές που πρέπει να συνδεθούν
στην παροχή ρεύματος και είναι σχεδιασμένοι να κάθονται σε ένα μέρος.
• Οι φορητοί υπολογιστές είναι αρκετά μικροί για να μεταφέρονται και μπορούν να
λειτουργήσουν με μπαταρίες.
• Τα tablet είναι ακόμη μικρότερα από τους φορητούς υπολογιστές, κι έχουν περίπου το
μέγεθος ενός βιβλίου. Επίσης λειτουργούν με μπαταρίες.
• Τα smartphones είναι αρκετά μικρά ώστε να χωράνε στην τσέπη σας και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις.
Ποιο νομίζετε ότι είναι καλύτερο για εσάς;

Ώρα να σερφάρετε
Το smartphone, που δεν είναι απλά ένα τηλέφωνο, τώρα έχει πολλά κοινά σημεία με
τα tablets, τους φορητούς υπολογιστές ακόμη και τους επιτραπέζιους υπολογιστές.
Μπορούν να τρέξουν εφαρμογές και μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιηθούν για να
σερφάρετε στο Διαδίκτυο!
beconnected.esafety.gov.au

