Άνοιγμα/κλείσιμο
Υπολογιστή

Πωσ ανοίγουμε/κλείνουμε τον
υπολογιςτι

• Ανοίγουμε τον υπολογιςτι
πατϊντασ το κουμπί On/Off που
βρίςκεται ςτθν κεντρικι μονάδα
επεξεργαςίασ.

• Aνοίγουμε τθν οκόνθ από το
κουμπί On/Off που βρίςκεται
ςυνικωσ κάτω δεξιά και
περιμζνουμε λίγα δευτερόλεπτα
για να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία
εκκίνθςθσ .
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Πωσ ανοίγουμε/κλείνουμε τον
υπολογιςτι
• Κλείνουμε το υπολογιςτι με τον εξισ
τρόπο:
Πατάμε με το ποντίκι (αριςτερό κλικ) ςτο
κουμπί Start με το ςιμα των Windows ςτο
κάτω αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ.
Ακολοφκωσ ςτο κουμπί ςτο κάτω δεξιό
μζροσ του παρακφρου που ανοίγει, αν
γράφει Σβιςιμο/Turn Off πατάμε εκεί.
Ειδάλλωσ, αν γράφει κάτι άλλο ςτο κουμπί,
πατάμε ςτο διπλανό του βελάκι που
δείχνει προσ τα δεξιά και ςτθ λίςτα
εντολϊν ("μενοφ") που ανοίγει πατάμε
Σβιςιμο/Turn Off.
Το κλείςιμο τθσ οκόνθσ δεν είναι
υποχρεωτικό.
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Πωσ ανοίγουμε/κλείνουμε τον
υπολογιςτι
Υπάρχει και μία άλλθ διαδικαςία που
ονομάηεται Επανεκκίνθςθ / Restart. Η
διαδικαςία αυτι εκτελεί ζνα κλείςιμο
του υπολογιςτι και αμζςωσ μετά τον
ξανανοίγει. Χρειάηεται ςε αρκετζσ
περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αλλάξαμε
κάποιεσ ρυκμίςεισ ςτον υπολογιςτι μασ
ι ςτισ οποίεσ βλζπουμε ότι κάτι δε
λειτουργεί ςωςτά. Το κλείςιμο και το
άνοιγμα επαναφζρουν των υπολογιςτι
ςε λειτουργία με τισ ςωςτζσ ρυκμίςεισ.

Η επανεκκίνθςθ γίνεται όπωσ ακριβϊσ το
κλείςιμο που περιγράψαμε παραπάνω,
αλλά πατϊντασ Restart/ Επανεκκίνθςθ
αντί για Απενεργοποίθςθ/Turn Off.
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Επιφάνεια εργαςίασ ενόσ
υπολογιςτι
• Όταν κοιτάηουμε τθν οκόνθ ενόσ υπολογιςτι με
λειτουργικό ςφςτθμα Windows ςτον οποίο δεν
εκτελείται καμία λειτουργία, αυτό που βλζπουμε
είναι θ επιφάνεια εργαςίασ ι desktop.
Βαςικό τμιμα τθσ επιφάνειασ
εργαςίασ είναι θ Γραμμι
Εργαςιών (Taskbar) θ οποία
βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ.
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Γραμμι εργαςιών (taskbar) ςε ζναν υπολογιςτι

Στο δεξιό άκρο τθσ γραμμισ εργαςιϊν :
Αναγράφεται θ ώρα και θ θμερομθνία. Αν
κάνουμε διπλό κλικ επάνω ςτθν ϊρα ανοίγει
ςε παράκυρο το πρόγραμμα του ρολογιοφ
και του θμερολογίου των Windows, απ'
όπου μποροφμε να ρυκμίςουμε τθν
τρζχουςα ϊρα και θμερομθνία.
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Γραμμι εργαςιών (taskbar) ςε ζναν υπολογιςτι
• Αναγράφεται θ γλϊςςα ςτθν οποία γράφουμε με το
πλθκτρολόγιο. Η ζνδειξθ "ΕΝ" δείχνει ότι γράφουμε
ςτα αγγλικά. Η ζνδειξθ "ΕΛ" δείχνει ότι γράφουμε ςτα
ελλθνικά. Κάκε φορά που πατάμε αριςτερό Alt και
αριςτερό Shift μαηί ςτο πλθκτρολόγιό μασ, θ τρζχουςα
γλϊςςα αλλάηει. Εναλλακτικά, μποροφμε να κάνουμε
κλικ επάνω ςτο ΕΝ ι ΕΛ, και ςτο παράκυρο που κα
ανοίξει να επιλζξουμε ποια γλϊςςα κζλουμε να είναι
τρζχουςα για το πλθκτρολόγιο.
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Γραμμι εργαςιών (taskbar) ςε ζναν υπολογιςτι
• Εμφανίηεται από ζνα μικρό εικονίδιο για διάφορα
προγράμματα που είναι ενεργά ςτον υπολογιςτι
μασ. Κάνοντασ κλικ επάνω ςε κακζνα από αυτά
ανοίγει παράκυρο ςχετικό με το πρόγραμμα. Στα
Windows αυτά τα εικονίδια εμφανίηονται όταν
κάνουμε κλικ ςτο μικρό βελάκι που φαίνεται ςτθν
παρακάτω εικόνα:
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Γραμμι εργαςιών (taskbar) ςε ζναν υπολογιςτι
• Στθν ίδια περιοχι ρυκμίηουμε και τθν ζνταςθ του
ιχου που αναπαράγεται από τα θχεία ι τα
ακουςτικά μασ, κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο του
μεγαφϊνου και ακολοφκωσ ςφροντασ το δείκτθ με
το ποντίκι, κρατϊντασ πατθμζνο τα αριςτερό
κουμπί του ποντικιοφ.
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Γραμμι εργαςιών (taskbar) ςε ζναν υπολογιςτι
• Ανάμεςα ςτο δεξί και το αριςτερό άκρο τθσ γραμμισ
εργαςιϊν / taskbar βρίςκεται μία περιοχι ςτθν οποία
τοποκετείται μία εικόνα - κουμπί για κάκε
πρόγραμμα που τρζχουμε κάκε ςτιγμι ςτον
υπολογιςτι.

• Στο αριςτερό άκρο τθσ εικόνασ φαίνονται δφο
εικονίδια - κουμπιά για προγράμματα που τρζχουν.
Το αριςτερό είναι για το Firefox και το δεξιό για το
Σθμειωματάριο / Notepad.
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Γραμμι εργαςιών (taskbar) ςε ζναν υπολογιςτι
Στο αριςτερό άκρο τθσ γραμμισ εργαςιϊν βρίςκεται το βαςικό
κουμπί Start /Ζναρξθ από το οποίο ξεκινάμε όλεσ τισ λειτουργίεσ
και ρυκμίςεισ του υπολογιςτι.

Όταν πατιςουμε το κουμπί Start / Ζναρξθ εμφανίηονται τα πιο
ςυχνά χρθςιμοποιοφμενα προγράμματα του Η/Υ. Αν κάνουμε κλικ
πανω ςτο “All Programs / Όλα τα προγράμματα” κα εμφανιςτοφν
ςτθν λίςτα μασ όλα τα προγράμματα του υπολογιςτι.
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Χριςθ πλθκτρολογίου/ποντικιοφ
• Με το πλθκτρολόγιο και το ποντίκι ο χριςτθσ δίνει
εντολζσ ςτον υπολογιςτι.
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Πωσ χρθςιμοποιοφμε το ποντίκι
Τοποκετιςτε τον αντίχειρά ςασ ςτθν αριςτερι πλευρά του
ποντικιοφ, τον δείκτθ ςτο αριςτερό πλικτρο του
ποντικιοφ, τον µζςο ςτο δεξί πλικτρο του ποντικιοφ και τα
υπόλοιπα δάκτυλά ςασ ςτθν δεξιά πλευρά του ποντικιοφ.
Η επάνω επιφάνεια του ποντικιοφ µπαίνει µζςα ςτθν
παλάµθ ςασ.
Πατάµε το πλικτρο του
ποντικιοφ απαλά και
ςτιγµιαία κρατώντασ το
ποντίκι ακίνθτο. Είναι
ςθµαντικό να ζχουµε το
ποντίκι ακίνθτο.
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Πωσ χρθςιμοποιοφμε το ποντίκι
• Πάτθµα του Αριςτεροφ Πλικτρου του Ποντικιοφ: Επιλζγει ζνα
αρχείο ι φάκελο, ι ενεργοποιεί οριςµζνεσ εντολζσ ι επιλογζσ ςε
µενοφ, παράκυρα διαλόγων κτλ.
• ∆ιπλό Πάτθµα του Αριςτεροφ Πλικτρου του Ποντικιοφ:
Ενεργοποιεί τα αντικείµενα όπωσ προγράµµατα κτλ
• Πάτθµα του ∆εξιοφ Πλικτρου του Ποντικιοφ: Πατϊντασ ςε
διαφορετικά ςθµεία τθσ οκόνθσ των Windows ενεργοποιοφνται τα
µενοφ ςυντόµευςθσ του αντίςτοιχου αντικειµζνου.
• φρςιµο και Απόκεςθ: Επιλζγουµε ζνα αντικείµενο και
κρατϊντασ πατθµζνο το αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ
µεταφζρουµε το αντικείµενο µε τθν κίνθςθ του ποντικιοφ ςε όποιο
ςθµείο που κζλουµε. Ελευκερϊνοντασ το πλικτρο, το αντικείµενο
τοποκετείται ςτθ κζςθ όπου ελευκερϊςαµε το πλικτρο του
ποντικιοφ.
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Σα βαςικά πλικτρα του
πλθκτρολογίου
Τα πλικτρα ςτο πλθκτρολόγιο μποροφν να χωριςτοφν ςε διάφορεσ ομάδεσ, ανάλογα

με τθ λειτουργία τουσ:
• Πλικτρα πλθκτρολόγθςθσ (αλφαρικμθτικά). Τα πλικτρα αυτά περιλαμβάνουν τα
ίδια πλικτρα γραμμάτων, αρικμϊν, ςτίξθσ και ςυμβόλων με μια παραδοςιακι
γραφομθχανι.
• Πλικτρα ελζγχου. Τα πλικτρα αυτά χρθςιμοποιοφνται μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό
με άλλα πλικτρα για τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν. Τα πλικτρα ελζγχου
που χρθςιμοποιοφνται ςυχνότερα είναι τα CTRL, ALT, το πλικτρο με το λογότυπο
των Windows και το ESC.
• Πλικτρα λειτουργιών. Τα πλικτρα λειτουργιϊν χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ
ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν. Ζχουν τθν ετικζτα F1, F2, F3 και οφτω κακεξισ, μζχρι το
F12. Η λειτουργικότθτα αυτϊν των πλικτρων διαφζρει ανάλογα με το πρόγραμμα.
• Πλικτρα περιιγθςθσ. Τα πλικτρα αυτά χρθςιμοποιοφνται για τθν περιιγθςθ ςε
ζγγραφα ι ιςτοςελίδεσ και για τθν επεξεργαςία κειμζνου. Περιλαμβάνουν τα
πλικτρα βζλουσ, τα πλικτρα HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE και INSERT.
• Αρικμθτικό πλθκτρολόγιο. Το αρικμθτικό πλθκτρολόγιο χρθςιμεφει ςτθ γριγορθ
ειςαγωγι αρικμϊν. Τα πλικτρα είναι ομαδοποιθμζνα ςε ζνα τμιμα που μοιάηει με
ςυμβατικι αρικμομθχανι ι ακροιςτικι μθχανι.
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Σα βαςικά πλικτρα του
πλθκτρολογίου
• Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ο τρόποσ διάταξθσ
των πλικτρων ςε ζνα τυπικό πλθκτρολόγιο. Η
διάταξθ του δικοφ ςασ πλθκτρολογίου ίςωσ είναι
διαφορετικι.
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Σα βαςικά πλικτρα του
πλθκτρολογίου
Εκτόσ από τα γράμματα, τουσ αρικμοφσ, τα ςθμεία ςτίξθσ και τα ςφμβολα, ςτα

πλικτρα πλθκτρολόγθςθσ περιλαμβάνονται επίςθσ τα SHIFT, CAPS LOCK, TAB,
ENTER, SPACEBAR (πλικτρο διαςτιματοσ) και BACKSPACE.
SHIFT: Πατιςτε SHIFT ςε ςυνδυαςμό με κάποιο γράμμα για να
πλθκτρολογιςετε ζνα κεφαλαίο γράμμα. Πατιςτε SHIFT ςε ςυνδυαςμό με
κάποιο άλλο πλικτρο, για να πλθκτρολογιςετε το ςφμβολο που εμφανίηεται
ςτο επάνω μζροσ του πλικτρου.
CAPS LOCK: Πατιςτε CAPS LOCK μία φορά, για να πλθκτρολογείτε όλα τα
γράμματα κεφαλαία. Πατιςτε CAPS LOCK ξανά, για να απενεργοποιιςετε αυτι
τθ λειτουργία. Το πλθκτρολόγιό ςασ ίςωσ διακζτει μια φωτεινι ζνδειξθ που
δθλϊνει πότε είναι ενεργοποιθμζνθ θ λειτουργία CAPS LOCK.
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Σα βαςικά πλικτρα του πλθκτρολογίου
• TAB: Πατιςτε το πλικτρο TAB για να μετακινιςετε το
δρομζα αρκετά διαςτιματα προσ τα εμπρόσ. Μπορείτε
επίςθσ να πατιςετε το πλικτρο TAB για να μετακινθκείτε
ςτο επόμενο πλαίςιο κειμζνου ςε μια φόρμα.
• ENTER: Πατιςτε ENTER για να μετακινιςετε το δρομζα
ςτθν αρχι τθσ επόμενθσ γραμμισ. Σε ζνα παράκυρο
διαλόγου, πατιςτε ENTER για να επιλζξετε το
επιςθμαςμζνο κουμπί.
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Σα βαςικά πλικτρα του πλθκτρολογίου
• SPACEBAR (πλικτρο διαςτιματοσ): Πατιςτε το
πλικτρο SPACEBAR για να μετακινιςετε το δρομζα
ζνα διάςτθμα προσ τα εμπρόσ.
• BACKSPACE: Πατιςτε BACKSPACE για να
διαγράψετε το χαρακτιρα που βρίςκεται πριν το
δρομζα ι το επιλεγμζνο κείμενο.
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Σα βαςικά πλικτρα του πλθκτρολογίου
ΑΡΙΣΕΡΟ ΒΕΛΟ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟ ι ΚΑΣΩ ΒΕΛΟ:
Μετακίνθςθ του δρομζα ι επιλογι ενόσ διαςτιματοσ ι γραμμισ ςτθν
κατεφκυνςθ του βζλουσ, ι κφλιςθ ςε μια ιςτοςελίδα ςτθν κατεφκυνςθ
του βζλουσ
HOME: Μετακίνθςθ του δρομζα ςτθν αρχι μιασ γραμμισ ι
μετακίνθςθ ςτθν αρχι μιασ ιςτοςελίδασ
END: Μετακίνθςθ του δρομζα ςτο τζλοσ μιασ γραμμισ ι μετακίνθςθ
ςτο τζλοσ μιασ ιςτοςελίδασ
CTRL+HOME: Μετακίνθςθ ςτθν αρχι ενόσ εγγράφου
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Σα βαςικά πλικτρα του
πλθκτρολογίου
• CTRL+END: Μετακίνθςθ ςτο τζλοσ ενόσ εγγράφου
• PAGE UP: Μετακίνθςθ του δρομζα ι τθσ ςελίδασ
προσ τα επάνω κατά μία οκόνθ
• PAGE DOWN: Μετακίνθςθ του δρομζα ι τθσ
ςελίδασ προσ τα κάτω κατά μία οκόνθ
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Τα βασικά πλήκτρα του
πληκτρολογίου
• DELETE: Διαγραφι του χαρακτιρα που βρίςκεται μετά από
το δρομζα ι του επιλεγμζνου κειμζνου.
• INSERT: Ενεργοποίθςθ και απενεργοποίθςθ τθσ λειτουργίασ
ειςαγωγισ. Όταν θ λειτουργία ειςαγωγισ είναι
ενεργοποιθμζνθ, το κείμενο που πλθκτρολογείτε ειςάγεται
ςτο ςθμείο που βρίςκεται ο δρομζασ. Όταν θ λειτουργία
ειςαγωγισ είναι απενεργοποιθμζνθ, το κείμενο που
πλθκτρολογείτε αντικακιςτά τουσ υπάρχοντεσ χαρακτιρεσ.
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