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Χρήση του πληκτρολογίου 
Το πληκτρολόγιο είναι ένας από τους κύριους τρόπους χρήσης ενός υπολογιστή. 
Διαβάστε παρακάτω μερικές 
χρήσιμες συμβουλές για το πώς να  
το χρησιμοποιείτε.

Βασικά πράγματα για το 
πληκτρολόγιο
Συνήθως χρησιμοποιείτε το 
πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε κείμενο και αριθμούς. Ας ξεκινήσουμε με το κείμενο.
• Τα περισσότερα πληκτρολόγια χρησιμοποιούν την ίδια διάταξη για τα γράμματα. 

Ονομάζεται QWERTY, από έξι γράμματα του πληκτρολογίου.
• Μερικοί άνθρωποι πληκτρολογούν με τα δύο χέρια, μερικοί με δύο δάχτυλα. Η 

ακρίβεια είναι πιο σημαντική παρά η γρηγοράδα.
• Χρησιμοποιήστε το Space bar (πλήκτρο κενού) για να αφήσετε κενά μεταξύ των λέξεων.
• Πατήστε το Caps Lock (Κλείδωμα Κεφαλαίων) για να πληκτρολογήσετε με κεφαλαία 

γράμματα. Πιέστε το ξανά για να επιστρέψετε στα μικρά γράμματα.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift (Μετακίνηση) ενώ πληκτρολογείτε ένα γράμμα 

για να το κάνετε κεφαλαίο γράμμα.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

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

Διαβάστε παρακάτω μερικές 
συμβουλές για τους αριθμούς.
• Όλα τα πληκτρολόγια έχουν μια 

σειρά αριθμών στο πάνω μέρος της σειράς των γραμμάτων.
• Οι περισσότεροι επιτραπέζιοι υπολογιστές και ορισμένοι φορητοί υπολογιστές 

έχουν επίσης μια ομάδα αριθμών στα δεξιά των γραμμάτων. Αυτό λέγεται αριθμητικό 
πληκτρολόγιο.

• Τα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου έχουν άλλες λειτουργίες. Για να τους 
χρησιμοποιήσετε ως αριθμούς, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το πλήκτρο Num 
Lock (Κλείδωμα αριθμών). Μπορεί να υπάρχει ενδεικτική λυχνία στο πληκτρολόγιο.

Το πληκτρολόγιο είναι ένας από τους κύριους 
τρόπους χρήσης ενός υπολογιστή.

Το ‘Number Pad’ στα δεξιά των γραμμάτων σ’ έναν 
επιτραπέζιο υπολογιστή.
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Περισσότερα πράγματα 
για το πληκτρολόγιο
Μπορείτε επίσης να ελέγχετε 
πράγματα με το πληκτρολόγιο. 
Διαβάστε παρακάτω τρία πράγματα 
που μπορείτε να κάνετε με το πλήκτρο 
Tab (Στηλοθέτης). 
• Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στον επόμενο σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε Tab για να επιστρέψετε στην 

αντίθετη κατεύθυνση.
• Πατήστε το Tab όταν συμπληρώνετε ένα έντυπο για να πάτε στο επόμενο πεδίο ή 

τμήμα.

Χρησιμοποιήστε άλλα πλήκτρα για 
να μετακινείστε στην οθόνη χωρίς να 
χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το 
ποντίκι.
• Πατήστε ένα πλήκτρο βέλους 

για να μετακινηθείτε από το ένα 
αντικείμενο στο άλλο.

• Πατήστε Enter (Είσοδος) για να ανοίξετε το αντικείμενο.
• Πατήστε το πλήκτρο Page Down (Επόμενη Σελίδα) για να μετακινήσετε κάτω ολόκληρη 

την οθόνη κατά μία σελίδα.
• Πατήστε το πλήκτρο Page Up 

(Προηγούμενη Σελίδα) για να πάτε 
προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Το πλήκτρο Ctrl μοιάζει λίγο με το 
Shift. Σημαίνει Έλεγχος. Μπορείτε να 
το χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε 
οτιδήποτε κάνουν τα πλήκτρα. 
• Επισημάνετε κάποιο κείμενο και μετά κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατήστε 

το C. Το κείμενο θα αντιγραφεί.
• Μετακινηθείτε κάπου αλλού, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατήστε V για να 

επικολλήσετε το κείμενο.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατήστε S για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας.
• Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατήστε P για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας.

Μπορείτε να ελέγχετε πράγματα με το πληκτρολόγιο
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Πατήστε τα πλήκτρα με τα βελάκια για να μετακινηθείτε 
από αντικείμενο σε αντικείμενο, και Page Down και Up 

για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων

Το πλήκτρο Ελέγχου 


